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প্রকাশক নাবেদ্ন 

শেকস্পীয়ার রচনাবলীর সমগ্র অনুদিত রূপ পীচ খণ্ডে প্রকাশেব 
পরিকল্পনা আমরা আজ হতে প্রায় এক ব্ছর আগেই গ্রহণ করি এবং 

আমাদের এই বিপুল প্রয়াসকে সার্ক করে তোলার জন্য আনুষঙ্গিক প্রস্ততিও 

শুর করে দিই। কিন্তু এ কাজে কিছুদ্রর অগ্রপর হওয়ার পর আমরা দেখলাম 

আরো ছুটি প্রতিষ্ঠান তিন খণ্ডে শেকস্পীয়ারের সমগ্র অনুদিত রচনা প্রকাশের 
বাবস্থা করেছেন। রচনাবলীর খগুডপংখ্যার এই তারতম্যের জন্য আমাদের 

অনেকের অনেক প্রশ্নের সম্থখীন হ'তে হয়। কোন দুরূহ কাজে সকলের 

সামর্থ্য এক নয় এবং অপর কারো বিশেষ সামর্থ্য সম্পর্কে মন্তব্য করা 

আমাদের পক্ষে সমীচীন বা সম্ভবও না। আমর! শুধু এইটুকুই বলতে পারি 
যে শেকস্পীয়ারের মত বিরাট প্রতিভাধর শ্রষ্টার বিশাল সাহিত্যকর্মের প্রতি 
যাতে বিন্দুমাত্রও অবিচার না হয়, তাঁর প্রতিটি নাটক ও কবিতা যথাযথ ও 

অবিকৃতভাবে যাতে অনুদিত হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা শেকস্পীয়ারের 

সমগ্র রচনাবলী সুবৃহৎ পীচটি খণ্ডে বাংল! ভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছি। 

শেকস্পীয়ারের মূল রচনার শব্ঘগত ও ভাবগত ঘথার্থ্য বজায় রাখাই হলে! 
আমাদের অন্থবাদের বৈশিষ্ট্য । আশা করি, সহায় পাঠকদের সহযোগিতায় 
আমাদের এই বিপুল ও স্ুকঠিন প্রয়াস সার্থকতামণ্ডিত হয়ে উঠবে। নিষ্ঠা, 
একাগ্রতা এবং মহাঁকবির প্রতি প্রগাঢ় ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই হলে আমাদের এ কাজে 

একমাত্র অবলখন । 

আজ প্রকাশক হিসাবে সত্যই গর্ব বোধ করছি এই জন্যে থে দ্বিতীয় মুদ্রণ 
প্রকাশ করতে পারলাম। এই খগ্ডটি অনেক দ্িন ছাপা ছিল না। অনেক 

গ্রাহক এখনও এই খগ্ডটি সংগ্রহ করতে পারেননি আবার অনেকে নতুন গ্রাহক 
হয়ে অন্য খগ্ুগুলি পেয়েছেন কিন্তু এই খগ্ডটি পাওয়ার জন্য বিশেষ সাগ্রহ 
প্রতীক্ষায় ছিলেন। সেই সব হ্থধী পাঠকদের আগ্রহের অবসান হোল । 





মুখবন্ধ 

ইংবাজ কবি সমালোচক ম্যাথু আর্ণন্ড যথার্থই বলেছেন, শেকস্পীয়ারের 
প্রাতিভ! ইন্্িয়প্রত্যক্ষাতীত ও জ্ঞানগত সীমার বহু উধ্ব বিরাজিত। যে 
স্বাভাবিক জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা আমরা মানুষের কোন শিল্পী বা সাহিত্যিকের 

স্িমূলক প্রতিভাকে বিচার করে থাকি শেকস্পীয়ারের প্রতিভা বিশ্লেষণের 

ব্যাপারে সে জ্ঞানবৃদ্ধিব কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে অচল। শেকস্পীয়াবের 
প্রতিভা সার! বিশ্বের সাহিত্যরসিকদের কাছে এমনই এক রহস্ায়িত 
বস্ত যার উচ্চতা অথবা গভীরতার সঠিক পরিমাপ সম্ভব হয়ে ওঠেনি 
আও । 

শেকস্পীয়ার সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অমিতগ্রভব পুরুষ ধার 
্র সাহিত্যকর্মের আবে+নের গভীরতা ও জনপ্রিয়তা সুদীর্ঘ কালের 
ব্যবধান সহেও দিনে দিনে গ্রান হওয়ার পরিবর্তে উজ্জল হয়ে উঠেছে 
আরও । শেকস্পীয়ার হয়ত সর্বাপেক্ষ৷ অনুদিত লেখক ধার লেখা শতাধিক 
ভাষায় অনুদিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। তথাপি আমাদের মনে 
হয় শেকস্পীয়াপের সমগ্র সাহিত্যকর্ষের যথাযথ অনুবাদ সম্ভব না। কারণ 

শেকম্পীয়ার থে যুগের মানুষ সে যুগের জীবনভঙ্জিমা, ভাষা ও বাগধারার 
চাঁরশত বছরের বাবধানে প্রভৃত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নাটক সবচেয়ে 
জীবনধর্মী ও বাস্তবান্ুগ সাহিত্য বলে তার যুগানুবন্তিতা সবচেয়ে বেশী। 
ষে কোন নাটককে তার সমসাময়িক যুগের প্রচলিত জীবনভঙ্গিমা, ভাবধারা, 
রীতি নীতি, বাগধারা ও সামাজিক আচরণবিধিকে যথাযথভাবে অহ্সরণ 
করে চলতে হয়। স্থৃতরাং কোন এক বিশেষ যুগে রচিত কোন নাটকের 
পূর্ণ রপাস্বাদন বহু যুগের পরের মানুষের পক্ষে এক অতীব দুঃসাধ্য ঘটনা হয়ে 
দাড়ায় 

কোন শিল্পকর্মের রসান্বাদনের এই সাধারণ রীতিটি শেকস্গীয়ারের 
সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । হান্ত বিধাদ, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি মানুষের 
স্থায়ী ভাবগুলির আবেদন কালনিরপেক্ষ অর্থাৎ সকল যুগে সমান হলেও 
তাদ্দের অভিপ্রকাশ একাস্তভাবে যুগরীতিনির্ভর। সাহিত্যবণিত চরিত্রারণীর 
বারা প্রকাশিত ভাব ষে রীতিতে রসপরিণতি লাভ করে তা বৃগান্থুসারী। 
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এই সব ভাব ও তাদের যৃগানুসারী রসপরিণতি বিশেষভাবে নাট্যসাঁহিত্যে 

যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে । আজ হতে চারশো বছর আগে 

শেকস্পীয়ারের যুগে যেভাবে মানুষ কথায় কথায় ঈশ্বর ও ভাগ্যের কাছে 

আকুল আবেদনে ফেটে পড়ত অথবা! কোন জড়বস্ত বা প্রেম, সম্মান, দয়া, 

মমতা প্রভৃতি মানুষের অমূর্ত গুণগুলিকে সম্বোধন কবে তাদের কাছে নালিশ 

জানাত, তার যৌক্তিকতা বা স্বাভাবিকতাকে মেনে নেওয়া আজকের মা্ষের 
পক্ষে স্ত্যিই কঠিন হয়ে দীড়াবে, তাই সেকালের কোন নাট্যবণিত 

চরিত্রের এই সব ভাবাবেগাগ্রুত কাজগুলি আজকের দিনে বেশ কিছুটা দুর্বোধ্য 
ঠেকবেই। 

শেকদ্পীরীয় সাহিত্যের যথাযথ অনুবাদে” ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌলিক 
বাধা বা সমশ্যার কথা জেনেও এই দুঃসাধা কাজে আমরা ব্রতী হয়েছি 

শুধুমাত্র তা? প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাকে অবলম্বন করে। আমাদের 
এ কাজে অবতীর্ণ হওয়।র পিছনে অর একটি কারণ হলো! শেকস্পীরীয় সাতাকর্ধের 

প্রতি বাঙালী পাঠকদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ । 

আমাদের গ্রকাশিতব্য শেকসপীয়ার রচনীবলীর এই প্রথম খণ্ডে মোট 
সাতটি নাটক ও তিনটি দীর্ঘ কবিতা অনুদিত হয়েছে। বিয়োগাস্ত ও 

মিলনাত্ত এই সব নাটকগুলি আমরা কালানুক্রমিকভাবে গ্রহণ করিনি; এই 
নাটক ও কবিতাগুলির মাধ্যমে আমরা শেকস্পীয়াবের বিবিধ সাহিত্যকর্ষের 

সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকদের আংশিক ও প্রাথমিক পরিচয় সাধনের ওয়াস 

পেয়েছি শুধৃ। 

প্রথম থণ্ডে আমাদের প্রকাশিত নাঁটকগুলির প্রথমে আছে “রোমিও 

এ্যাণ্ড জুলিয়েত'। এই নাটকটি শেকস্পীয়ারের পাহিত:জীবনের প্রথম 
পর্যায়ে লেখা অর্থাৎ ১৫৯৪ খুঃ হতে ১৫৯৯ খুস্টাব্বের মধ্যে। রোমান্টিক 
প্রেমসম্বলিত কাব্যপ্রধান এই বিয়োগাস্ত নাটকটিতে শেকস্পীয়ারের প্রতিভার 
এক উজ্জল প্রতিশ্ররতি পাওয়া যায়। কিভাবে দুটি প্রেমিক প্রেমিকার 

আত্মবলিদানের ফলে এক ুগান্তব্যাপী পারিবারিক বিরোধের অবসান 
হয় এবং সমস্ত হিংসা প্রতিহিংসাকে জয় করে প্রেম প্রতিষ্ঠা ও অমরত্ব 

লাভ করে ত৷ সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে নাটকটিতে । ভেরোনা শহরে 
ক্যাপুলেত ও মন্তেগ্ড নামে দুটি সন্থাস্ত পরিবারের দীর্ঘকালব্যাপী এক 

পা্বিরারিক বিরোধকে কেন্দ্র করে শুরু হয় এই নাটকটি। ক্যাপুলেত-কন্া। 
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জুলিয়েত এবং মন্তেগ্ড পরিবারের ছেলে রোমিও পরম্পরকে ভালবাসল। 

পারিবারিক বিরোধ ও বাধাবিপত্তি সত্বেও দ্দিনে দিনে গভীর হতে গভীরতর 

হয়ে উঠল তাদের প্রেম। তারা লুকিয়ে গীর্জায় গিয়ে বিয়লেটাও সেরে 

ফেলল। পরিশেষে অবশ্ট বিভিন্ন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধা দ্রিয়ে তাদের 

মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়; কিন্তু তাদের এই মৃতকে ভিত্তি করেই ছুই 
পরিবারের মধ্যে এক অক্ষয় মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ছুটি তরুণ প্রাণ 

হিংসা পপ্রতিহিংসায় উন্মত্ত ও উত্তাল এক সমুদ্রকে মস্থন করে যেন এক অমর 

প্রেমের অমৃতভাগ্তকে তুলে আনে এবং সমস্ত হিংসাকে জয় করে অক্ষয় করে 

ষায় তাদের প্রেমের এই অমৃতভাগুটিকে । শেকস্পীয়ারের অন্যান্য ট্রাজেডীতে 

নায়কের যে চবিত্রগত দুর্বলতা ও বিচারবৃদ্ধিব ক্রটি নায়কের জীবনকে দ্রুত 
অধংপতনের দিকে নিয়ে যায় রোমিওর মধ্যে তা নেই। একমাত্র 

ভালবাসা ছাড়া অগ কোন অপরাধ নেই তার।”“ এই নাটকে নায়ক- 
নায়িকার ভালবাপাবাসির মধ্যে কিছু বালস্থলভ অপরিণামদশিতা থাকতে 

পারে। কিন্তু তাদের প্রেমাবেগের মধ্যে যে গভীরতা ও গ্রচণ্ততার পরিচয় 

পওয়া যায় তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এই নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলে! 
এই যে এখানে নাটকীয় ছন্দ গড়ে উঠেছে বাইরের ঘটনার প্রতিকূলতা থেকে। 

বহিঃশক্তির এই প্রতিকূলতার সঙ্গে নায়ক বা নায়িকার ছ্িধাবিভক্ত আত্মা কোন 

বিরূপত মিলিত হয়নি । 

*ওথেলো” কিন্তু শেকসৃপীয়াবের পরিণত প্রতিভার স্থষ্টি। ভেনিসের 

মুর নায়ক ওথেলো তার সমরকুশলতা, সাহসিকতা, বীরত্, কষ্টসহিষ্ণুতা 
প্রভৃতি গুরণগুপির দ্বারা জাতিতে মুর হয়েও এক বিশেষ পদমর্ধাদা এবং সঙ্গে 
সঙ্গে সিনেটার ত্রীবানসিওর সুন্দরী কন্যা ডেপডিমোনার প্রেম লাভ করে। 

কিন্তু ওথেলোর মত একজন স্বগুণান্বিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বীরের পক্ষে ইয়াগোর 
শয়তানির শিকার হয়ে স্ত্রীর চরিত্রে সন্দ্হে করে স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা 

কখনই উচিত হয়নি । এই নাটকে বাইরের ঘটনার প্রতিকুলতার থেকে ওথেলোর 

চরিত্রগত দুর্বলতা ও বিচারবৃদ্ধির ক্রটিই বেশী দায়ী। ওথেলোর পতনে আমরা 
একট সঙ্গে তার প্রতি করুণ! এবং নিয়তির 'প্রবলতর শক্তির প্রতি তয় অন্থুভব করি 
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“রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েত” ও “ওথেলো' দুটি নাটকেরই উপজীব্য হলো প্রেম। 

কিন্ত তরুণ প্রেমিক রোমিও তাদের প্রেমকে রক্ষা করার জন্ত যে দুঢতার 
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সঙ্গে বাইরেব প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করেছে, পপিণতবয়ঞ্চ নাঁয়ক 

'ওথেলে৷ তাদের নবজাত দাম্পত্যপ্রেমকে বাইরের কুটিল চক্রান্ত হতে 
বাচাবার জন্য কোন সক্রিয় চেষ্টার পবিচয় দেয়নি। ওথেলো অন্ধভাবে 

ইয়াগোর প্রতিটি কথাকে বিশ্বাস করেছে। তার প্রিয়তমা গুণবতী স্ত্রী 
ডেসভিমোনাব কোঁন কথা বা কাজে অবিশ্বস্ততার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ 

না পেয়েও সে অনায়ভাবে সন্দেহ করেছে ডেপসডিমোনাকে । এ বিষয়ে 

তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত যুক্তিজনিত এক অলস ধারণা হতে প্রস্থ 
হয়েছে । 

অনেকের মতে “এজ ইউ লাইক ইট* নাটকটি শেকস্পীয়ারের অন্যতম 

শ্রেষ্ঠ কমেডি । এই নাটকটিতে রোমান্টিক প্রেমের গৌ.ব ও অন্তদিকে নাগরিক 
জীবনের উপর সরল বন্তজীবনের শ্রেষ্টত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাসিত ভিউক 

সিনিয়র তার ভাই ফ্রেডারিকের দ্বারা সিংহাসন্চ্যুত হয়ে আর্ডেনের 
বনভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে তীর কয়েকজন অনুগামী 
ডিউক ও সভাসদ তীর সঙ্গে আছেন। কিন্তু কাহিনীর শেষে দেখা যায় 

ফ্রেডারিক আর্ডেনের বনভূমিতে নির্বাসিত ডিউককে হত্যা করতে এসে কোন 
সাধুর প্রভাবে হঠাৎ রাজ্য ত্যাগ করে নিজেই বনবাসী হয়ে ওঠে। তাছাড়া 
নির্বাসিত ডিউক ও তার সঙ্গীরা ত একাধিকবার বনজীবনের শ্রেষ্ঠত্বের ভূয়সী 
প্রশংসায় ফেটে পড়েছেন। এছাড়া নাটকটিতে অর্যযাপ্ডো রোজালিন্দ সিলিয়া 

অলিভাবের ভালবাসাবাঁসির মাধ্যমে প্রথম দর্শনজাত প্রেমের গুণগান বণিত 

হয়েছে । রোজালিন্দ ও সিলিয়া দুজনেই যথাক্রমে অর্ল্যাণ্ো ও অলিভারকে দেখার 

সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রেমে পড়েছে এবং পরিশেষে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। 

নাটকেব এই ছুটি মূল কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছোটখাটো! প্রেমবৈচিত্র্যভিত্তিক 
উপকাহিনীও সংযোজিত হয়েছে। 

শ্রেষ্ঠ কমেডির লক্ষণ হলো লঘুচপল পরিহাসরসিকতার অস্তরাঁলে বয়ে 

যাবে এক তীক্ষু জীবনবোধের অন্তঃসলিল1। এদিক দিয়ে “এ্যাজ ইউ লাইক 
ইট, সত্যিই এক সার্থক কমেডি। এই নাটকে বিষাদপ্রবণ সভাসদ জ্যাক 
ও রাজবিদূষক টাচস্টোনের মাধ্যমে শেকসৃপীয়ারের জীবনদর্শন বণিত 
হয়েছে। তৎকালীন নাগরিক সভ্যতার স্থজটিল আতিশষ্যকে বারবার 

আক্রমণ করেছে জ্যাক এবং পরিশেষে এক নির্জন গুহাজীবনকে স্বেচ্ছায় 
বরণ করে নিয়েছে । আমাদের মনে হয় শেকস্পীয়ার নিজেও লগ্ডনের 
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নাগরিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নাট্যকার হিসাবে প্রভূত খ্যাতি ও 

অর্থলাভ করলেও তিনি তার সরল সহজ গ্রাম্জীবনের কথা একেবারে কোন 

দিন ভুলতে পারেননি । এবং সেইখানেই তিনি তার শেষ জীবন অতিবাহিত 
করেন। 

'্যাজ ইউ লাইক ইট" নাটকে বিদুষক টাচস্টোনের মাধ্যমে শেকস্পীয়ার 
মানবজীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতি ও অপরিপূর্ণতার প্রতি কটাক্ষপাত করে 

শাণিত বাকাবাণেৰ দ্বারা বিদ্ধ করেন। টাঁচস্টেন গ্রাম্য মেষপালক 

কোরিনেব৪ সমালোচন|! করেছে । প্রেম, সৌন্দর্য, সামাজিক আচরণবিধি 
কোণ কিছুই টাচস্টোনের বিদ্রপ বাক্য ও তীক্ষ সমালোচনার হাত হতে 

রক্ষ। পায়নি। 

এই কারণে শেকস্পীয়ারের সমস্ত সাহিত্যকর্ধ এক বিশেষ জীবশদর্শনের 

দ্বারা শিয়ন্ত্রিত হয়েছে একথা মন করার কৌন সঙ্গত হেতু নেই । তা যি হত 
তাহলে সে সাহিত্য রসোত্ব'ণ ও কালজয়ী হতে পারত না। স্েস্পীয়ার 

সম্পূর্ণৰপে নৈরাশ্যবাদী বা নিয়তিবাদী এরূপ মনে করাপও কোন কারণ শেই। 

কারণ তার বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে যেমন চরম নিয়তিবাদ ও ঠৈধাশ্যবাদের 

কথা ধ্বনিত হয়েছে তেমনি আবার চরম আশাবাদ ও আদর্শবাদদের কথা? 

ব্যক্ত হয়েছে বারবার। মোট কথা বিভিন্ন ঘটনার ঘাতগ্রতিঘাতের ফলে 

নাটকীয় চরিত্রগুলিব মনে যে আবেগ ও অনুভূতি অনিবাধভাবে জন্মলাভ 
করেছে তাই অকুগ্ভাবে বান্ত করেছেন শেকস্পীয়ার। তার এই 

আশ্চর্য নৈব্যক্তিকতাই তাকে দান করেছে এক মহৎ সাহিত্যের কালজয়ী এক 

সর্বজনীনতা | 

“মার্চেট অফ ভেনিস” ও “পেরিক্রিস, দি কিং অফ টায়ার? নাটক ছুটি কমেডি 
হলেও তার! ট্রাজেডিন বিষাদজনক লক্ষণের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়েছে । 

আসন্ন বিপদ্রের একটি কবাল ছায়া নাটক দুটিতে বারবার পরিব্যাপ্ত হয়ে তীঞ্তর 

করে তুলেছে নাটকীয় আগ্রহকে । 
মার্চে অফ ভেনিসে বিচারঘৃশ্ঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা জানতে পারি না 

পরোপকারী মহত্হায় এ্যান্টনিও শয়তানের মুর্ত প্রতীক স্থুদখোর শাইলক ও 

সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে কিভাবে বক্ষা পাবে। আসন্ন মৃত্যুর এই ভীতিসিক্ত 
ছায়াপাত নাটকটিকে এক ট্রাজেডীন্থলভ গান্তীর্ধ দান করেছে । তাছাড় নাটকের 
শেষাংশে কোন চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে নিরঞ্জন মিলন্দশ্টে লরেঞ্ো-জেসিক৷ ছারা 
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ব্্তমান ও অতীতের কতকগুলি গ্রেমকাহিনীর উল্লেখ এবং পোশিয়ার বিয়ের 
ব্যাপারে “কোটো| বাছাই, দৃশ্ঠ গুলিতে বিভিন্ন প্রতিযোগী সৌন্দর্য 9 প্রেম সম্বন্ধে 
যে সব উক্তি কবেছে তার দার্শনিক তাৎপর্য একমাত্র ট্রাজেডীতেই আশা 

করা যায়। 

পেরিক্লিস' নাটকটিতেও বারবার সমুদ্রঝড় এবং সকরুণ মৃত্যু ও দুর্ঘটনার 
আবির্ভাব নাটান্রোতকে এক ট্রাজেভীন্থুলভ বিষাদময়তা ও পতনাভিমুখিতা 
দান করেছে । রাজা এ্যান্টিওকাসের আপন কন্যার প্রতি জৈব আসক্তি 

আব তা গোপন করার জন্য নিজের হাতে পাতা মৃত্যুব ফাদ কোন কমেডিতে 

আশা করা যায় না। এধরণের কোন জঘন্য অপরাধপ্রবণতা কোন কমেডি 

বা ট্রাজেডীর চরিত্রের মধোই থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। যাই হোক, এ চকিত্রের 

অবতারণা শেকস্পীয়ার কেন করলেন তা বলা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। 

রাজা এ্যান্টিওকাসের মৃত্যুর ফাদ থেকে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে টায়ারের 
রাজা পেরিরিস সমুদ্রঝড়ের কবলে পড়েছে, তার স্ত্রীকে হারিয়েছে, নিষ্ঠুর 

ক্লিওনদম্পতির হাতে শিশুকন্তাব রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছে। পরে সে 

সে কন্যার মৃত্যুসংবাদে ছুঃখে অভিভূত ও হতবাক হয়ে মৌনব্রত অবলম্বন 
করেছে । পেরিক্লিসের স্ত্রীক্ার উদ্ধারের পর কাহিনীর শেষে যে মিলনদৃশ্ 
অনুষ্ঠিত হয়েছে তার আগে পর্যস্ত আমরা কি হবে কিছুই বুঝতে পারি 
না। ট্রাজেডীন্থুলভ এক করুণরসের গুমোট আবর্তের মধ্যেই ডুবে থাকি 
আমরা । 

“কমেডি অফ এরারস্” ও পদ টু জেপ্টলমেন অফ ভেরোনা” নাটক ছুটি 
বিশ্বদ্ধ কমেডি বলা যেতে পারে। তবে অব্য কমেডি অফ এরারস্-এর 

প্রথম দ্বশ্তে সিরাকিউজের সওদাগর ঈজিয়নের বিচারদ্শ্টয ও তার দ্বারা স্থ্নুর 
অতীতে কোন এক জাহাজডুবিতে হারানো পুত্রকন্তার উল্লেখ ট্রাজেডীন্থলভ 
দুখ বা৷ বিষাদে ভাবাক্রান্ত করে তোলে মনকে । এছাড়া নাটক্রুটি বিশুদ্ধ 

হান্তরসে ভরা। তবে হাস্যরসের লঘুতা ও আতিশয্য স্থানে স্থানে 

নাটকটিকে 7৪:০-এর মৃত অগভীর করে তুলেছে । 00210 96710057958 বা 

যে প্রচ্ছন্ন জীবনবোধের গভীরতা কমেডীকে শিল্পত্বের গৌরবে অধিঠিত করে তা 
৬খানে নেই। ছুই জোড়া যমজ ভাই দেখতে একই রকমের বলে নানারকমের 
ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়েছে এবং অবশেষে সেই সব ভ্রাস্তির নিরসন হওয়ায় সকলে 
পরিপৃর্ণ মিলনের আনন্দ লাভ করেছে। 



[ ১৫ ] 

“দি টু জেটলমেন অক ভেরোনা” নাটকটিও বিশ্তদ্ধ কমেডী হলেও 
বন্ধুর প্রতি প্রোটিয়াসেব বিশ্বাসঘাতকতা, বন্ধুর প্রেমিকার প্রতি অন্যায় 
অবৈধ আসক্তি ও তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ট্রাজেডার খল প্রতিনায়কেব কথাই 
মরণ করিয়ে দেয়। প্রোটিয়াস ও ভ্যালেণ্টাইন ভেরোনা শহরের 
দুজন ভদ্রসম্তান। ছুজনেই তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভ্যালেণ্টাইন ভেরোনা 
ছেড়ে মিলানের ডিউকের আতিথা গ্রহণ করে সেখানে তার মেয়ে 

সিলভিয়ার প্রেমে পড়েছে । এদ্রিকে প্রোটিয়া ভেরোনারই জুলিয়া নামে 
একটি মেয়েকে ভালবাসে । পরে পিতাব আদেশে প্রোটিয়াস মিলানে 

গিয়ে জ্লিয়ার কথা ভুলে গিয়ে সব শপথ ভঙ্গ কবে বন্ধুর প্রেমিকা সিলভিয়া 

রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালবাসতে শুরু করে দিয়েছে। নাটকটিতে লব্ব 
হাস্ত-পারহাস প্রচুর থাক! সত্বেও জীবনবোধের এক গচ্ছন্ন গভীরতার দ্বারা 
বারবার তা স্পন্দিত হয়েছে । যে ভ্যালেন্টাইন নাটকের প্রথমে 

প্রোটিয়াসকে প্রেমে পড়ার জন্য তিরস্কার করেছে, মিলানে গিয়ে সেই 

ভালেপ্টাইনই প্রেমে আকণ্ঠ মগ্র হয়ে ভাগোর নিষ্ঠুর পরিহীসে নিপীড়িত 
হয়েছে। তাছাড়া প্রোটিয়াসেব (প্রমসম্পর্কে অবিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসাঁতকতা 
মানব চবিত্রের একটি ক্ষণভঙ্গুর দিক ও শাশ্বত দুর্বলতার প্রাতই আলোকপাত 
করে। 

এই সাতটি নাটক ছাড়া তিনটি ( ভেনাস ও এ্যাডনিসের কিয়দংশ ) কবিতার 
অনুদ্দিত রূপও অস্তভূক্তি হয়েছে প্রথম খণ্ডে। কবিতা তিনটি প্রেমসম্পকিত এবং 

কবিতা তিনটিতেই শেকস্পীয়ারের কবিপ্রতিভার প্রচুর স্বাক্ষর আছে। কবিতা" 
গুলিতে এক বিশেষ কাব্যসৌন্দর্য পরিস্ফুটিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কবির প্রেমতত্বও 
স্থন্রভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 

এই খণ্ডের সমস্ত নাটক ও কবিতার অস্থবাদ করেছেন স্থধাংশ্ুরঞ্ন 
ঘোষ। আমাদের মতে তার কাজ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য । শেকস্পীয়ারের 

কাব্যনাটকগুলির ভাব ও রস সম্পুর্ণ অক্ষু্ন রেখে যেভাবে তিনি বচনাগুলিকে 

গছ্যে রূপান্তরিত করেছেন, যেভাবে তিনি মুল রচনাকে অনুসরণ করেও 

স্বতন্ত্র রসের আস্বাদন এনে দিতে পেরেছেন তাতে অবশ্ঠই তাঁর নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের 
পরিচয় পাওয়া যায়। তীর ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল ; কিন্তু মাঝে মাঝে মুল 
রচনার কাব্যসৌন্দর্য ও ভাবগাভীর্য অক্ষুঞ্ন রাখার জন্য যুক্তব্যঞ্নধ্বনি সমস্থিত 
সমাসবদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। 

সম্পাদক মণ্ডলী 
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রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েত 
নাকের চরিত্র 

কোরাম দল 

এসক্যালাস, ভেরোনার যুবরাজ 

প্যাবিস, জনৈক সা'মস্থযুবক ওযুবরাজের 
আত্মীয় 
মন্তে্ত 7 ছুঈ বিবদমান পরি- 

ক্যাপূলেত ) ব'রের কণ 
কাপুলেত পরিবারের জনৈক বুদ্ধ 
রোমিও, মন্তে গুর পুত্ত 

মাকিউশিও, রোমিওর বন্ধু ও যুবরাজের 

আত্মীয় 
বেনভোল্লো, মন্তেগুর ভ্রাতুপ্ুত্র ও 

বোমিওর বন্ধু 

টাইবণ্ট, ক্যাপৃ.লতের স্ত্রীর ভ্রাতুস্ুত্ 

ফ্রায়ার লেন্স 

ফ্রায়ার জন 

ব্যালথাপার, রোমিওর ভৃত্য 

| গুহাবাসী যাজক 

স্যাপ্সসন | কাপুলেত পরিবারের 
গ্রেগরী ভৃত্য 

পিটার, জ্লিয়েতের ধাত্রীর ভূত্য 
এ্যা7়াহাম, মন্তেগুর ভূত্য 

জনৈক বৈদ্য 

তিনজন গায়ক 

জনৈক অফিপার 

লেডি মন্তেগু, মন্তেগুর স্ত্রী 

লেডি ক্যাপুলেত, ক্যাপুলেতের স্ত্রী 
জুলিয়েত, ক্যাপুলেতের কন্যা 

জুলিয়েতের ধাত্রী 

ভেরোনার নাগবিকবুন্দ, ছুই পরিবারের 

আত্মীয় পরিজনবর্গ, মুখোপনৃত্য- 

কাখী, মশালধারী, রক্ষীদল ও 

প্রহরী 

ঘটনাস্থল : ভেরোনা ও মাকুয়া। 

ভূমিকা 

কোরাস দলের প্রবেশ 

ভেরোনা শহরের সন্তবান্ত ও সমমর্মাদাসম্পন্ন ছুটি পরিবারই হলো এই নাটকের 

ঘটনাস্থল। 

১২ 

এক প্রাচীন বিবাদে ও বিদ্বষ ফেটে পড়া এই ছুটি পরিবার 

দীর্ঘদিন ধরে পিপ্ত হয়ে আছে এক বক্তক্ষমী সংগ্রামে । পরম্পরের রূক্তে 



১৮ শেকসূপীয়ার রচনাবলী 

বারবার কলঙ্কিত করে এসেহে তার্দেরহাত। এই ছুই বিবদমান পারবারের 

মাঝেই এক পমম্ব জন্মগ্রহন করে ভাগবিড়ান্ত আশাহত ছুটি প্রোমক-প্রেমিকা, 

ঘাদের ভ্রাস্তজানত এক সকরুণ দুর্ঘটনা এবং অকালম্বত্যু পাঁরশেষে অবসান 
ঘটায় তাদের সুপ্রাচীন পারিবারিক বিবাদের। তাদের এই মৃত্যু ছাড় 

কোনন্রমেই সম্ভব হয়ান এ ববাদের অবসান ঘটানো । অকালমৃত্যুর দ্বারা 

পরিসমাপ্ত ও পরিচাঁহুত তাদের এই অমর প্রেম আর তার বক্রক্লুটিল গতি 
ও পরিণাতই হলে। এ নাটকের বিষয়বস্তু যা এখন ছুটি ঘণ্টা ধরে ম্চস্থ 

হবে আপনাদের সামনে। নাটকের মধ্যে যাদ কোন ত্রটি বিচ্যুতি থাকে 

তাহলে আমরা তা পুরণ করে দেবার চেষ্টা করব আমাদের শ্রম আর সাধনা 

দিয়ে। 

প্রথম অন্ধ 

প্রথম দৃশ্য । ভেরোনা নগর । বারোয়ারী তলা। 

ঢাল তরোয়াল হাতে স্তাম্পসন ও গ্রেগরী নামে ক্যাপুলেত পবিবারের দুজন 

ভূতে,র প্রবেশ । 

স্যাম্পসন। দেখ গ্রেগরী, আমি কিন্তু তোমায় বলে দিচ্ছি, আর আমি কয়ল! 

বইতে পারব না। পপর জন্তে যত সব ভূতের বোঝা বইতে পারব না 
আমি। | র 

গ্রেগরী। না, কিছুতেই না। তাহলে লোকে আমার্দের কয়লাখনির লোক 

বলবে। 

স্তাম্পসন। আমি বলতে চাইছি যে আমি খুবরেগে গিয়েছি । এবার আমি 

আমার অস্ত্র বার করব। 

গ্রেগরী। অস্ত্র বাণ করবে পরে । এখন আপাততঃ জামার কলার থেকে তোমার 

ঘাড়টা বার কর। 

স্তাম্পলন। আ।ম বিচশিত হলেই খুব তাড়াতাড়ি অস্ত্র চালিয়ে দিই। 

গ্রেগরী। কিন্তু তুমি ভাড়াতা।ড় রাগহ না তা আবার অস্ত্র চালাবে। 

স্তা্পসন। না না তুমিজান না । মগ্তেগুবাড়র একট৷ কুকুর আমাকে সত্যিই 

বিচলিত করে তুলেছে। 

গ্রেগরী। দেখো যেন বিচলিত হয়ো *1। 1বচলিত হওয়া মানেই নড়াচড়া করা!। 

ধারা সাহসী তারা ত এক জায়গায় খাড়া হয়ে থাকে । নড়েচড়ে না। সৃতরাং তুমি 
বিচলিত হলেই ছুটে পাণয়ে ষাবে। 
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স্টাম্পসন | কী, ও বাড়ির সাথান্ত কুকুরের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে দাড়িয়ে 

থাকব খাড়া হয়ে! তার চেয়ে আমি মন্তেগুবাড়ির দেওয়াল ভেঙ্গে ওদের 

অন্ততপক্ষে একজনকে ঘায়েল করবই। 
গ্রেগরী। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তুমি দুর্ল। কারণ একমাত্র দুর্বলরাই 
দেওয়ালে গিয়ে আশ্রয় নেয়। 

স্টাম্পসন। কথাট! সত্যি। মেয়েরা পুরুষদের থেকে বেশী দূর্বল প্রকৃতির 

বলে তারাই বেশী দেওয়াল খোজে । সেইজন্তে আমি মস্তেগুবাড়ির লোক- 
গুলোকে দেওয়াল থেকে সরিয়ে দিয়ে মেয়েগুলোকে দেওয়ালে ঠেলে 

ধরব। 

গ্রেগবী। কিন্তু মনে রেখো, ঝগড়াটা হচ্ছে আমাদের মালিকদের সঙ্গে। 

আমরা সামান্ত কর্মচাবি মাত্র । 

স্যাম্পসন। একই কথা হলো। আমি কিন্ত নির্মম প্রতিশোধ নেব। 

আমি লোকগুলোর সঙ্গে লড়াই করব আর মেয়েগুলোর মাথা কেটে 

ফেলব। 

গ্রেগরী। সেকি! মেয়েগু:লার মাথা কাটবে? 

স্তাম্পসন। মেয়েগুলোর মাথ! অথবা তারের সতীত্ব ৰা শালীনতার মাথা যা 

ধূশি বলতে পার। 

গ্রেগরী। তারা তোমার কাছ থেকে যেমন ব্যবহার পাবে সেইভাবে তোমার 

কথাটাকে নেবে । 

স্তাম্পসন। আমি যখন তাদের কাছে গিয়ে টাড়াব তখন হাড়ে হাড়ে তার! 

বুঝবে আমি কে। তবে আমিও ত রক্ত মাংসের মানুষ । 

গ্রেগরী। যাকগে তবু ভাল। তুমি মানুষ, মাছ নও । মাছ হলে সাধারণ 
গোবেচারীর মত ছুটে পালাতে । থাক্ এবার তরবারি খোল। এই দুজন 

মস্তেগুবাড়ির লোক আসছে । 

এ্যাত্রাহ্থাম ও বালথাসার নামে দুজন ভৃত্যের প্রবেশ 

স্তাম্পসন। আমার তরবারি যুক্ত আছে। যাঁ্দ একটা কথা বলবে ত তোমাকে 

একেবারে ঘরে ঢুকিয়ে দেবো। 

গ্রেগরী। তুমি আবার নিজেই পিঠটান দিয়ে ছুটে পালাবে না ত। 

স্তাম্পসন। আমাকে যেন ভন করো না। 

গ্রেগরী। তোমাকে ভয় করব! 
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স্তাম্পসন। ঝগড়াটা ওরাই আগে শুরু করুক। তাহলে আইন আমাদের 

দিকে থকবে। 

গ্রেগরী। আমি যেতে যেতে ভ্রুটি করব । তাতে ওরা যা মনে করে 

করবে। 

স্তাম্পসন। না। আমি ওদের লক্ষ্য করে আমার বুড়ো আঙ্গুল কামড়াব। 

এট] ওদের পক্ষে অপমাশের বিষয়। এ অপমান ওরা সহ করে করবে, না করে 

সাহস থাকে ত এগিয়ে আসবে। 

এ্যাব্রাহাম। আপনি কি মশাই আমাদের দিকে চেয়ে বুড়ো আঙ্গুল 

কামড়াচ্ছেন? 

গ্যাম্পসন। ( গ্রেগরীকে চুপি চুপি । কি বুঝছ, আইনত আমরা ঠিক করছি ত? 
যদি আমি বলি 1? 

গ্রেগবী। (ক্তাম্পসনকে আলাদা ভাবে) ন। 

স্তাম্পসন। না মশাই, আমি আপনাদের লক্ষ্য কৰে বুড়ো আঙ্গুল কামড়াচ্ছি 
না। তবে হ্যা, আমি আমার বৃড়ো আঙ্গুল কামড়াচ্ছি। 
গ্রেগরী। আপনার কি মশাই ঝগড়া করতে চান? 

এ্যাব্রাহাম। ঝগড়া? ন। মশাই ঝগড়। করতে যাৰ কেন? 

স্যাম্পসন। কিন্তু ঝগড়া যদি চাও ত আমিই হব তোমার প্রতিপক্ষ । 

আমিও তোমার মতই ঝগড়! কেমন করে করতে হয় তা জানি। 

এ্যাব্রাহাম। আমার মত? আমার থেকে বেশী ভাল না? 
স্যাম্পসন। আচ্ছা, দেখা যাঁব। 

বেনভালোর প্রবিশ 

গ্রেগরী। (স্তাম্পসনকে আড়ালে চুপি চুপি) বল ওর থেকে ভাল জানি। 

আমাদের মালিকদ্দের একজন আত্মীয় এই দি'ক আসছে । ্ 

স্াম্পসন। হ্র্যা, তোমার থেকে ভাল জানি। , 

এ্যাহাহাম। তাহলে তুমি মিথ্যা বলছ। 

স্যাম্পসন। তাহলে তোমার তববারি খোল যদি মানুষ হও গ্রেগরী, তোমার 

আঘাতের বহরটা একবার দেখিয়ে দাও ত। ( পরম্পরে লড়াই করতে লাগল) 

বেনভোল্লো । থাম থাম, বোকা কোথাকার যত সব। (ওদের উৎক্ষিগ্ঠ 

তরবারিগুলোকে ঘ৷ দিয়ে নামিয়ে দিল)। যাও সব সরে যাও। অস্ত্র ফেল ॥ 

তোমর! জান না; তোমর! কি করছ। 
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টাইবন্টের প্রবেশ 

টাইবট। তুমিও দেখছি এই সব বাজে হৃদয়হীন লোৌকগুলোর কাছে এসে 
জুটেছ। শোন, ঘরে দাড়াও বেনভোল্লো। তোমার মৃত্যুর কথা স্মরণ 

করো। | 

বেনভোল্লো । আমি ত শাস্তি বক্ষ! করার চেষ্টা করছি। তোমার অস্ত্র 

সংবরণ করো । 

টাইব্ণট। কী' তরবারি খোলা রেখে তুমি শাস্তির কথা বলছ' বিশ্বাস 
করা তো দুরের কথা, আমি তোমার কথাকে দ্বণা করি। আমি নরকের 

মতই সমস্ত মন্তেগড পরিবার আর তার লোকজন ও তোমাকে ঘ্বণা করি। 
এবার তৈরি হও কাপুরুষ ' (লড়াই করতে শুরু করল ) 

জনৈক অফিসারসহ তিন চারজন নাগরিকের অস্ত্র হাতে প্রবেশ পু 

অফিপার। ওদের মেরে থামাও । 

নাগরিকবুন্দ। ক্যাপুলেতর নিপাত যাক, মস্তেগুরা নিপাত যাক। 

স্ত্রীসহ বৃদ্ধ ক্যাপুলেতের প্রবেশ 
ক্যাপুলেত। ওপ্দিকে গোলমাল কিসের? ওরে কে আছিস আমার তরোয়ালটা 
দেত। 

লেডি ক্যাপুলেত। তরোয়াল না, ক্রাচ। বোয়াল চাইছ কেন? 

ক্যাপুলেত। হ্যা হা, তরোয়াল। দেখছ না, বুড়ো মন্তেগু নেমে এসেছে। 

এসে আমাকে লক্ষ্য করে ছুরি শানাচ্ছে। 

স্ত্রীসহ বৃদ্ধ মন্তেগুর প্রবেশ 

মন্তেগ্ড। শয়তান ক্যাপুলেত, আমাকে যেতে দাও। আমাকে বাধা দেবার 

চেষ্টা করে! না। 

লেডি মন্তেগু। আর এক পাও বাড়াবে না। এক পা বাড়ানো মানেই শক্র 

বাড়ানো । 

দ্লবলসহ যুবরাজ এসক্যালাসের প্রবেশ 

যুবরাজ। রাজদ্রোহী শাস্তি বিস্বকারী প্রজাবুন্দ ! তোমরা বারবার প্রতিবেশীর 

রক্তে তোমাদের ইম্পাতনিমিত অস্ত্র কলঙ্কিত করে অধর্শাচরণ করে এসেছ। 
তোমরা কি কোনদিন আমার আদেশ মেনে চলবে না? তোমাদের 

অসঙ্গত ক্রোধের আগুন নেভাতে গিয়ে বারবার তোমরা তোমাদের শিরায় 

শিরায় প্রবাহিত অবমুল্য রক্তের অপচয় করে এসেছ । বারবার মাটিতে অন্ত 
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ঠকে তোমাদের ক্রোধের আতিশধ্য প্রকাশ করে এসেছ। এবার আমি 

তোমাদের আচরণে সত্যিই বিচলিত হয়ে পড়েছি এবং আমার মৃণ্তীজ্ঞা 

শোন। ক্যাপুলেত ও মন্তে্ড পরিবারের মধ্যে একটা ঘরোয়া ঝগড়া সামান্ত 

একটা! কথা হতে যার উৎপত্তি, তিন তিনবার এই রাজপথের শান্তিকে বিদ্দিত 

করেছে এবং ভেরোনা শহরের সব নাগরিকদের অলঙ্কার ফেলে অস্ত্রচচ্চ! করতে 

বাধ্য করেছে। আবার যদি কোনদিন তোমরা এই রাজপথের শান্তি নষ্ট 

করো তাহলে তার জন্য তোমাদের জীবন দ্দিতে হবে। এখন ক্যাপু'লত 

আর মন্তেগ্ড ছাড়। অন্য সকলে এখান থেকে চলে যাঁও। ক্যাপূলেত, তুমি 

আমার সঙ্গে এস আর মন্তে্ড বিকালে ফ্রীটাউনে আমাদের সাধারণ 

বিচারালয়ে এসে এ ব্যাপারে আমাদের মতামত জেনে যাবে । 

( মন্ডেগ্ড, তার স্ত্রী আর বেনভোল্ে! ছাড়া আর সকলের প্রস্থান) 

মস্তেড। এই পুরনো ঝগড়াটা নতুন করে কে আবার শুরু করল? বল 

ভাই.পা, যখন শুরু হয় তখন তুমি কি ছিলে? 

বেনভোল্লো। আমি আপার আগেই আপনাদের ও আপনার 

গ্রতিপক্ষদের চাকরগুলো লড়াই শুরু করে দিয়ে্ছিল। আমি তাদ্ধের 

ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিলাম। তখন মুক্ত তরবারি হাতে ক্রুদ্ধ টাইবপ্ট 

এসে হাজির হলো । এসেই তরবারি ঘোরাতে শুরু করে দিল। তারপরে 

মারামারি, খণ্যুদ্ধ। শেষকালে যুবরাজ এসে উভয় পক্ষকে ছাড়িয়ে দিলেন। 

লেডি মন্তেু। আচ্ছা রোমিও কোথায় জান? আমি তবু খুশি যে সে এই 

ঝগড়ার মধ্যে ছিল না । 

বেনভোল্লো। ম্যাডাম, পৃবের সোনালি জানাল! দিয়ে নূর্ধদেব উকি মারার 

ঘণ্টাখানেক আগেই আমি আমার মনট। খারাপ থাকার জন্যে বাইরে বেড়াতে 

বেরিয়েছিলাম। এই শহরের পশ্চিম দিকে পিকামূর গাছের তলায় আমি 

আপনার পুরকে বেড়াতে দেখেছিলাম। আমি তার কাছে এগিয়ে 

যাচ্ছিলাম, কিন্ত সে আমায় দ্রেখতে পেয়েই আরও গভার বনের মধ্যে চলে 

গেল। আমার প্রতি তার ভালবাসার কথা স্মরণ করে তাকে আর অনুসরণ 

করলাম না । ভালবাসা এমনই জিনিস যখন সবচেয়ে বেশী তা চাওয়৷ যায় 

তখন মোটই তা পাওয়া যায় না। তাই ও যখন আমার কাছ থেকে সরে 

গেল তখন আমিও ওকে ছেড়ে চলে গেলাম। 

মন্ভেগু। ওখানে বহুদিন সকালবেলায় ওকে দেখা গেছে। দেখা গেছে ওর 
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চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছে ঘাসের শিশিবের উপর | মেঘ জমে উঠেছে ওর 

দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাসের চাপে । কিন্তু বেণীক্ষণ স্র্য পুবদিকে পরিক্রমা 

করতে না করতেই কূর্ধের আলো থেকে সরে এপে আমার পৃত্র তার ঘরের 

ভিতরে আশ্রয় নেয়। ঘরের দরজা জানাল! সব বন্ধ করে দিয়ে দিনের 

আলোকে বাইরে ঠেকিয়ে রেখে ঘরের ভিতর এক কৃত্রিষ অন্ধকার স্ষ্টি 
করে কী সব লেখে। আমার ত মন হয় তার এ ম্মতিগতি ভাল 

নয়। সৎ পরামর্শের ছারা এর কারণ দুর করতে ন| পারলে এর ফল খারাপ 

হবে। 

বেনভোলে! । আচ্ছা কাকাবাবৃ, আপনি কি এর কারণ কিছু জানেন ? 

মন্তে্ড। আমি এর কারণও জানি ন। আর তার মতগতিও বুঝি না । 

বেনভোল্ে! । আপনি কি এ বিষয়ে কোনভাবে তাকে অনুরোধ করেছেন ? 

মন্তেগু। আমি নিজে ও আমার অনেক বন্ধুকে দিবে অনুবোধ করেছি । কিন্ত 
সে অন্য কারো জেহশীল পরামর্শ মানতেই চায় না। সে ভীষণ চাঁপা। কাউকে 

কোন কথ| ঘুণাক্ষরেও বলতে চায় না। তার মিষ্টি সুগন্ধি পাপড়ি গুলোকে 
বাতাপে মেলে ধরার অগে অধবা স্র্ধের কাছে তার সৌন্দর্দকে উৎসর্গ 

করার আগেই অনেক ফুলের কুঁড়িকে যেমন কত হিন্ত্র পোকায় কুড়ে কুড়ে 
খেয়ে ফেলে, তেমনি রোমিওর গোপন ছুঃংখটা কী তা জানার বা প্রতিকার 

করার আগেই তার অন্তরট। ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। 

বোমিওর প্রবেশ 

বেনভোল্লো । ওই দেখুন, ও আসছে। দয়া করে আপনারা সরে যান। 
আমি তার আসল দুঃখের কথাটা জানব । অবশ্ঠ সে যদ্দি একান্তই বলতে না 

চায় ত আলাদা কথা। 

মন্তেণ্ড। আশা করি তুমি এখানে থেকে সব কথা শুনে খুশি হবে। চলো । 

আমর! চলে যাই। 

(মিষ্টার মন্তেগড ও তার স্ত্রীর প্রস্থান ) 

বেনভোল্লে! ৷ প্রাতঃ নমস্কার ভাই। | 

রোমিও । এখনও কি খুব সকাল আছে? 

বেনভোল্লে। / এই সবেমাত্র নটা বাজে । 

রোমিও । হা ভগবান, ছুঃখের সময় দেখছি কাটতেই চায় না। এখান 
থেকে যিনি এইমাত্র তাড়াতাড়ি চলে গেলেন উনি কি আমার বাবা ? 
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বেনভোলো। হ্যা। উনি তোমার বাব।। জানতে পারি কি কোন ছুঃখের 
জন্যে সময়টাকে তোমার দীর্ঘ মনে হচ্ছে? 

রোমিও। যে জিনিস পেলে সমবট। খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায় তা পাইনি 
বলেই সএয়টাকে দীর্ঘ মনে হচ্ছে। 

বেনভোল্লো । তুমি কি প্রেষে পড়েছ? 

রোমিও | প্রেষের মধো প ড়নি, প্রেম থেকে বাদ পড়েছি । 

বেনভোল্ে। ॥ প্রেম থেকে বাদ? কার “প্র “থকে? 

রোমিও । যাঁকে ভালবাসি তার প্রসন্নতা থকে বঞ্চিত হচ্ছি । 

বেনভোলো । সত্যিই ভালবানা এমনি একট। জিনিস যাকে উপর থেকে 

ধুব শান্ত মনে হয়। কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দ্রেখা যায় তা বড়ই বেদনাদায়ক, বড়ই 
দুঃসহ । 

রোমিও । হায় সেই প্রেম যার ইচ্ছ'র গতিপ্রক্তি ঠিকমত না দেখলে উপর 
থেকে দেখে কত কঠিনই না মনে হয়। এখন বেলা হ.য়ছে, কোথায় আমর! 
মধ্যাহভোজন করব? হা ভগবান! এখনে গোলমাল হচ্ছিল কিসের? 

যাকগে, আমাকে অবশ্য সেকথা বলতে হবে না, আমি আগেই সব শুনেছি। 

যেখানে যত কিছু (গালম'ল সব কিছুর মূলে দেখবে দ্বণ।। একমাত্র ভাল- 

বাসার দ্বারাই সব সমশ্তার সব গোৌঁলমালের অবসান হয়। হায় (প্রম, সমস্ত 

স্ষট্টির মুলে তুমি। কিন্তু কত পরম্পরবিপোধী গুণের ছন্দে তুমি ভরা। 
কখ না তুমি প্রেমময় ঘ্বণাঃ কখ.ন! দ্বণাময় ভ।লবাসা, কখছুনা বা তুমি গুরুত্ব- 

ময় লঘুত।, ভয়ম্কর অহংকার, কখন তুমি আপাতস্থন্দর কুৎসিত আবার 

কখ.না বা কুৎসিত স্থন্দর, কখ,না ভারী সীসার লঘু পালক, ধূমপরিবৃত শীতল 

অগ্নি, কখনা বা তুমি অগ্রিগর্ভ উজ্জল ধুম, দুর্বল স্বাস্থ, সদাজাগ্রত নিদ্রা, 
তুমি আসলে ঘা তা নও। দেই €প্রমই আমি অনুভব করি, কিন্তু বর্তমানে 

সে প্রেমের ছোয়! আমি পাচ্ছি না। তুমি হাসছ, না? 

বেন'ভাল্লো । না ভাই; হাঁসছি না, আমি বরং কাদছি। 

রোমিও । কীাদছ? সেকি! কীজন্য? 

বেনভোলো । তোমার অন্তরের বেদনায়। 

রোমিও। এইটাই হচ্ছ প্রেমের দোষ। আমার ছুঃখ ভারী হয়ে আমার 

বুক চেপে বসে আছে। কিন্তু আমার প্রতি ভালবাসার জন্য অপমানের 

জন্যে তুমিও ধরি দুঃখ বোধ ক:রো; তাহলে তোমার সে ছুঃখ আমার ছুঃখকে 
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আরও বাড়িয়ে দেবে। ভালবাসা হ'চ্ছ এমনই এক ধৌশয়া যা প্রেমিকের 
দীর্ঘশ্বা:স পরিণত হয় জলন্ত আগুনে আর সে আগুনের আলোয় প্রেমিকের 

চোখ দুটো হয় ওঠে উজ্জবল। এই ভালবাঁপা কোন কারণে অবদমিত হলে 

প্রেমিকের চোখের জংল সমুদ্র বয়। ভালবাসা হচ্ছে এক স্থিতগ্রজ্ঞ ক্ষিপ্রতা, 

শ্বানরোধকারী 1বষ, আবার জীবন-দায়িনী মধুর ওষধি। এখন বিদায় । 

বেনভোল্লে!। থাম, আমিও তোমার সংঙ্গ যাব। যদ্দি তুমি আমায় এই 
ভাব “ফল যাও তাহদল তুমি অন্যায় করবে আমার প্রতি। 

রোমিও। দর! কী বলছ তুমি। আমি নি'জকে নি'জ হারিয়েছি। 
আমি এখন সে রোমিও আর নেই। সে এখন অন্য কান জায়গায় আছে। 

বেন.ভা'লা। বল, কার জন্য এত দুঃখ । কাকে তুমি ভালবাস ? 

রোমিও। বলতে গেলে বুক ফে.ট যায়। তুমি কি আমার সেই বৃকফাট! 
আতনাদ শুনতে চাও? 

বেন,ভাল্লো । না, নাঃ আর্ভনাদ কেন' তুমি ছুঃখর সংঙ্গই বল সে কে। 
রোমিও । রুগ্ন মুমূর্ষ, কোন লোককে তার উঠল করতে বল.ল যেমন সেকথা! 

খুব কঠোর শোনায় তার কা'ন তেমনি সে নাম জিজ্ঞাসা করায় আমারও তাই 

মনে হচ্ছ। বড় ছুঃখের স:্গ জানাচ্ছি ভাই, আমি একটি মেয়েকে 
ভালবাসি। 

বেনভোল্লো। আমি ঠিকই ধরছি। যখনি অন্ঠমান করেছি তুমি কারো 
প্রেমে পড়েছ তখনি বুঝেছি নিশ্চয় সে হচ্ছ কোন মেয়ে। 

রোমও। তুমি দেখছি, বেশ পাকা তীরন্দাজ। কিন্তু তুমি জান কি,যাকে 

আমি ভালবাসি সে মেয়েটি সত্যিই স্থন্দরী । 
বেনভাল্লে!। এ আর বেশী কথা কি। তুমিও (যমন সুন্দর সেও তেমনি 

হুন্দরী। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনেই ছুজ'নর প্রেমে পড়ে গেছ। 
রোমিও । কিন্তু ধারণা তোমার ঠিক নয়। প্রেমশবে অত সহজে স আহত 

হয় না! । সতীত্তবের স্থদ্ড বর্ষণ স ম্থরক্ষিত। প্রেমের দুল শিশুহৃলভ 

শরাঘাতে সে অক্ষত। ভালবাপার মধুর বচন 'স কখণনা টলেনা। কোন 

মদির কটাক্ষপাঁতে সে চঞ্চল হয় না। মুনির মন-টলানে! ন্বর্ণসম্পদের প্রলো- 
ভনে সে এলুন্ধ হয় না। সৌন্দর্যের অফুরন্ত এশ্বর্ষে সে উশ্বর্বতী। একমাত্র 
না মর! পর্ধস্ত সে এশ্বধ তার ক্ষয় হবে ন৷ কোনদিন । 
বেনভোল্লো। তাহলে কি সে চিরকুমারী থাকবে বলে সে প্রতিজ্ঞা করেছে? 
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রোমিও । হ্যা, সে প্রতিজ্ঞা করেছে আর এই প্রতিজ্ঞার জন্যই ব্যর্থ হয়ে 

যাঁবে তার সব সৌন্দর্য । সৌন্দর্য ষদি ভালবাসার ছ্বারা সমৃদ্ধ না হয়, যদি তা 
কঠোরতার ছারা ক্ষীণশুষ্ক হয়ে ওঠ তাহ/ল সে সৌন্দর্য কখনই স্থায়ী হয় না। 

মেয়েটি স্থন্দরী; কিন্তু খুবই বুদ্ধিমতী, পরিণামদশিনী। সে আমায় কোন- 
দিনই সুখী করতে পারবে না। সে আমায় হতাশ করেছে । সে পণ করেছেঃ 

জীবনে সে কাউকে ভালবাসবে না। আর তার এই পণ আমায় নিন 

করে রেখেছে । এবার শুনল ত আমার কথা । 

বেনভো।ল্লা। আমার কথা শোন। আমার মতে চলা । তার কথা একে- 

বারে ভূলে যাও। 

রোমিও। বলত, কেমন করে আমি ভূলতে পারি তার কথা । 

বেনভোল্লো। অকুঠভাবে ভাল কবে অন্যান্য সুন্দরী মেয়েদের চোখে চেয়ে 

দেখ । 

রোমিও । এভাবে তুলনা করলে কিন্তু তার সৌন্দর্য আরও অনুপম মনে 
হব এই চোখ নিয়ে যত স্থন্দরীকেই দেখি না কেন, তাকে কালো 

কুৎসিত বলে মনে হবে। কারণ পেই সুন্দরীর ম্থতি মণ্রে ভিতর ঠিকই রয়ে 
যাবে সব সময়। হঠাৎ যদি কোন লোক অন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে তার 

হারানো দৃষ্টিশক্তির কথা যেমন কখনই ভুলতে পারে না, তেমনি আমিও তার 

কথা ভুলতে পারব না। সুন্দরী বলেখ্যাত কোন মেয়েকে আমায় দেখাও, 

তার সেই শৌন্দর্ধ শুধু আমায় সেই শিষ্্রা সুন্দরীর কথাই মনে করিয়ে দেবে। 
যাই হোক বিদায়। কি করে তার কথা ভুলতে পারি তা তুম আমায় 
শেখাতে পারবে না। 

বেনভোল্ে । আমি বলছি হয় আমি তোমায় শেখাব, না হয় চিরখণী 

থেকে যাব তোমার কাছে। 

ছিতীয় দৃশ্ঠট । রাজপথ । 

ক্যাপূলেত, পারিস ও ক্যাপুলেতের ভৃত্য ভাড়ের প্রবেশ 

ক্যাপুলেত। কিন্তু আমার মত মন্তেগুরও সমান জরিমানা হয়েছে । সেও 

বাদ যায়নি কোন দিক দিয়ে। আমাদের মত প্রবীণ লোক যাদের ওপর 

শাস্তিরক্ষার দায়িত্ব তারাই শান্তি ভঙ্গ করেছে। সে দিক দিয়ে দেখতে 
গেলে জরিমানা এমন কিছু হয়নি। 

প্যারিস। আপনারা ছুজনেই সম্মানিত ব্যক্তি। এট! ছু:খের বিষয় যে 
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আপনারা এত দীর্ঘ দিন ধরে এক তীব্র বিবাদে জড়িয়ে রেখেছেন নিজেদের। 

কন্ত হুজুর, আমার সেই কথাটার কি হলো? 
ক্যাপুূলেত। কিন্তু আমিত তোমার কথার উত্তর আগেই দিয়েছি। 

আমার মেয়ে এখন সংসার সম্দ্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞা। সে এখনও চোদ্দ 

বছরে পড়েনি। আরও ছুবছর যাঁক, তবে তাকে বিচয়র যোগ্য বলে মন 

করব। 

প্যারিস। তার থেকে ছোট মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে এবং তারা সম্ভাঁনের ম! হচ্ছ 

ত্বচ্ছন্দে। 

ক্যাপুলেত। কমবয়সী মেয়েদের সন্তানদেরই কম বয়সে বিয়ে হয়। 
আমার মেয়ে ছাড়! আমার অন্য কোন সন্তান নেই। আমার জগতে এই 

সন্তানই আমার একমাত্র আশা ভরস|। প্যারিস, তুমি তাকে শান্ত করো, 
বুঝিয়ে বল, তার সম্মতি আদায় করো । আমার ইচ্ছা এ ব্যাপারে তার 
সম্মতির একট! অংশ মাত্র। সে যদি পছন্দ করে মত দেয়, তাহলে 

আমিও মত পেব। তার স্থখেই আমার সখ । আজ রাত্রিতে আমার 

বাড়িতে এক ভোজসভার আয়োজন করেছি। সেখানে আমার অনেক 

প্রিয় অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি । আমি আশা করি, তুমিও তাদের 

সঙ্গে থাকবে। অসংখ্য উজ্জল নক্ষত্র যেমন অন্ধকার আকাশকে আলোকিত 

করে তোলে তেমনি আমার দীন দরিদ্র কুটির আজ অসংখ্য উজ্জ্বল অতিথির 
অভশগমে আলোকিত হয়ে উঠবে। বসন্তের আগমনে খঞ্শীত দুরে 
পালিয়ে গেলে ও প্রকৃতি নবপাজে সঙ্জিত হলে তরুণ ধূবকেরা যেমন আনন্দ 

অন্থভব করে, তেমনি তুম আনন্দ অনুভব করবে আজ আমার বাড়িতে। 
সব কিছু শুনবে, সব কিছু দেখবে। যদিও তুমি সেখানে অনেক সুন্দরী 
স্বন্দরী মেয়ে দেখতে পাঁবে তব্ তুমি সত্যিকারের গরণবতশী মেয়ে পাবে 
একটি এবং তুমি তাকেই পছন্দ করবে যে গুণে সত্যি সত্যিই গরীয়সী। 

এসো, চল আমার সঙ্গে। (ভূত্যকে একটি কাগজ দিয়ে) ভেরোনা শহরে 

চলে যাও। এই তালিকায় যাদের বাদের নাম লেখা আছে তাদের কাছে 
গিয়ে তাদের ম্বাগত জানিয়ে বলবে তারা ,যেন আজ আমার বাঁড়িতে 

আসেন। (ক্যাপুলেত ও প্যারিসের প্রস্থান ) 

ভৃত্য। আমাকে তাদেরই খুঁজে বার করতে হবে যাদের নাম এই 
কাগজে লেখা আছে। যে যেমন মানুষ তার একট! করে নিদিষ্ট কাজ 
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থাকে। যেমন মুচির কাজ গজকাঠি নিয়ে, দজির কাজ কাঠের ছাপ নিয়ে। 

জেলের কাজ তুলি নিয়ে এবং পটোর কাজ জাল নিয়ে। কিন্তু আমার 

কাজ হলে। তাদের খুজে বার করা যাদের নাম এখানে লেখা আছে। 

কিন্ত কী যে ছাই এতে লেখ আছে কে জানে! আমাকে এখন 

তাড়াতাড়ি এমন একজন লেখাপড়া জানা! লোকের কাছে যেতে হবে ষে 

এই নামগুলো পড়তে পারবে । 
বেনভোলেো! ও রোমিওর গবেশ 

বেনভোলো। একজনের হদয়ের জাল থেকে আর একজনের জালার 

অবসান ঘটে। একজনের অন্তবেদনা অন্য একজনের সমবেদনার স্পর্শে 

অনেকখানি কমে যায়। সুতরাং অন্য একজনের দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টা করো। 

কত কঠিন ছুখ অপরের ছুঃখবেদনা দেখলে দরে চলে যায়। স্থতরাং তুমিও 

কোন দুঃখী ব্যক্তির সন্ধান করো। দেখবে তোমারও পুরনো! দুঃখের 

জ্বালাময়ী বিষট! কোথায় চলে গেছে। 

রোমিও । সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তোমার সহান্ুতুতিরপ কলাপাতার 
প্রলেপট। সত্যিই চমৎকার । 
বেনভোল্লো!। কীসের জন্য চমৎকার । 
রোমিও । তোমার ফাটা! চামড়ার জন্য | 

বেনভোল্লো। রোমিও, তুমি কি পাগল হলে নাকি? 
রোমিও। পাগল হইনি, কিন্তু পাগলাগারদে আবদ্ধ প্রন্ৃত উত্পীড়িত 

কোন পাগলের থেকে বেশী জালা ভোগ করছি । চলি নমস্কার ভাই। 

ভৃত্য । নমস্কার স্যার। আমার একট! কথা শুন্ধন। আপনি কোন লেখা 

পড়তে পারেন? 

রোমিও। আমার নিজের ভাগ্যেই এখন দুঃখের দশা চলছে । 
ভৃত্য। আমার মনে হয় আপনি বই না পড়েই ভাগ্যের দশা দেখতে 
শিখেছেন । কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, আপনি কোন কিছু দেখামাত্র 

পড়তে পাবেন? . 

রোমিও। তা পারব না কেন, তবে অক্ষর আর ভাষা যদি বৃঝতে 

পাবি। 

ভৃত্য ।. সত্যি করে বলুন। তা নাহলে আমি চললাম, আপনি সুখে 
খাকুন। 



বোমিও এ্যাণ্ড লিয়ে ২৯ 

রোমিও। থাম থাম। আমি পড়তে পারি। (ভৃত্যের হাত থেকে 

কাগজটি নিয়ে নামের তালিকাটি পড়তে লাগল?) সিনিয়র মাতিনোর,- তার স্ত্রী 

ও মেয়েরা; কাউন্টি এানসপেমি ও তার লুন্দরী বোনেত। : লর্ড ডাক্রভিওর 

বিধবা স্ত্রী; সিনিয়র প্র্যাকেনশিও ও উর সুন্দনী ভাইবঝিতা; মাকিউশিও 

আর তীর ভাই ভ্যালেস্তাইন ; আমার কাক! ক্যাপুলেত, তার স্ত্রী ও মেয়েরা; 

আমার হ্ুন্দবী ভাইাঝ রোজালিন ও পিডিয়া, ভ্যালেম্তাইন আর 

খুড়তুতো ভাই টাইবণ্ট, লুশিও ও স্ুন্দবী হেলেনা। বেশ চমংকার সভা- 
চুষ্টান। ( কাগজটি ভূত্যের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ) কোথায় তারা আসবেন ? 

ভূত্য। উপরে। 

রোমিও । সে আবার কোথা ? 
ভূত্য। নৈশভোজনের জন্য আমাদের বাড়িতে। 

রোমিও । কার বাড়িতে ? 

ভৃত্য । আমার মশ্বের । 

রোমিও । ওই পামট! আমার আগেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল । 

ভৃত্য । এখন আমি আপনি জিঞ্াপ| না কগলেও বলব। আমার মনিব 

হচ্ছেন বিরাট ধনী কাপুপেত। যদি আপনি মন্তেগু পরিবারের কেউ না 
হন, তাহলে আ'ম অনুরোধ করছি, আপান চলে আপবেন। যেমন হোক 

এক পাত্র মণ পাবেন। আচ্ছা চলি । (প্রস্থান ) 

বেনভোলো। আজকের এই অভিজাত নৈশভোজে তুমি যাকে এত ভাল- 

বাস সেই রোজালিনও ভেরোনার অন্যান্য প্রশংসাঁধন্য সুন্দবদের সঙ্গে 
যোগদান করবে । সেখানে তুমিও চল। সেখানে আম যাঁদের দেখাব 

তা'দর মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তুম দেখবে। তাদের মুখের সঙ্গে তোমার প্রেমা- 
স্পদের তুলনা করে ''দখবে তুমি যাকে রাজহংসী বলে মনে করো» আসলে সে 
একটি কুৎ্পিত কাঁক। 
রোমিও। দেখ, আমার চোঁখের একট। ধর্ম আছে। সে ধর্ম হতে বিচ্যুত 
হয়ে তা যদি মিথ্যাচরণ করে তাহলে আমার চোখের সব জল আগুন হয়ে 

উঠবে। যার1 প্রেমের জন্য চোখের জলে ডুবতে পারে তারা কখনো! মরে না। 
কিন্ত যারা পরিস্কার ধর্মাবরুদ্ধ কাজ করে অর্থাৎ প্রেমের প্ররুত ধর্ম থেকে সরে 
যায় তাদের পুড়িয়ে মারা উচিত। আমার প্রেমাম্পদের থেকে বেশী 
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হন্দরী? কী বলছ তুমি! যে সদা হূর্য সির আদিকাল থেকে পৃথিবীর 
সব কিছুকে দেখে আসছে সেই সুর্ধও আমার প্রেমাম্পদের তুলনীয় কোন 
মেয়েকে আজও দেখতে পায়নি । 

বেনভোল্লো। বাঃ তুমি আর কোন সুন্দরী মেয়েকে দেখনি বলেই তাকে এত 
সুন্দরী ম'ন হচ্ছ। মনে হচ্ছে, তার তুলনা সে নিজেই। কিন্তু আজকের 

ভোজসভায় আমি যে সব সুন্দরী কুমারীদের দেখাব তাদের সঙ্গে তোমার 

গরেমাম্পদকে ভাল করে তুলনা করে দেখবে তুমি যত্ট। ভাল মনে করো, 

ততট। ভাল সে মোটেই নয়। 

রোমিও। আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু সেরকম দৃশ্ট আঙি 

দেখতে চাই না। আমি শুধু আমার গ্রেমাম্পর্দের রূপের এশ্ব্ধ প্রাণভরে 

উপভোগ করতে চাই। (প্রস্থান ) 

তৃতীয় দৃশ্য । ক্যাপৃুলে'তর বাড়ি। 

লেডি ক্যাপুলেত ও ধাত্রীর প্রবেশ 

লেডি ক্যাপুপেত। ধাত্রী, আমার মেয়ে কোথায়? তাকে ডেকে নিয়ে 

এসো ত। 

ধাত্রী। আমি তাকে আসতে বলেছিলাম । এত বড় বারে! বছরের মেয়ে 

হলো, কিন্তু কী শান্ত। ঈশ্বর তাকে বাচিয়ে বাখৃন, মেয়েটা গেল কোথায়? 

কই, ভূলিয়েত। 

জ্লিয়েতের প্রবেশ 

জুলিয়েত। আমায় কে ডাকছে? 

ধাত্রী। তোমার মা। 

ভুলিয়েত। মা আমি এখা'ন। তুমি কি চাইছ? 
লেডি ক্যাপূলেত। বলছি, ধাত্রী তুমি কিছুক্ষণের জন্য একবার এখান থেকে 
যাও। আমরা গোপনে কিছু কথাবার্তা বল'ত চাই। পরে তুমি অবস্ঠ 
ফিরে আসবে। আমাদের আলোচনার সময় তোমায় উপস্থিত থাকতে হবে। 

তুমি আমার মেয়েকে ছোট থে ক জান। 
ধাত্রী। জানিমা'ন। তা ক তার জন্ম মুহূর্ত হতেই জানি। 
লেডি ক্যাপূলেত। তার বয়স মোটেই চোদ্দ নয়। 

ধাত্রী। ও যদ্দি চোদ্দ বছরের হয় তাহলে আমার চোদ্দট] দীভ আমি ফেলে 
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দেব। অবিশ্তি, চারটর বেশী দাত আমার নেই। সে মো.টই চোদ্দ বছরে 

পড়েনি । ১লা৷ আগষ্ট কবে? 

লেডি ক্যাপুলেত । এক পন্মকালের থেকে কিছু বেশী। 
ধাত্রী। সেষাই হোক, ১লা আগষ্টের আগের দিন সে চোদ্দ বছরে পা দেব । 

স্থসান আর ও ছিল সমবয়সী । ,ন্থসান এখন স্বর্গলাভ করেছে। ঈশ্বর স্ব 

মৃত আত্মার মঙ্গল করুন। সুসান ত আমার কোন কাজে এল না। কিন্তু 

আমি ত আগেই বলেছি, জুলিয়েত ১লা আগষ্টের আগের দিন রাত্রে চোদ্দ 

বছরে পড়বে। আর এ দিন তার বিয়েও হবে। !আমার সব মনে আছে। 

ভূমিকম্প হয়েছিল আজ হতে ঠিক এগার বছর আগে। ও তখন সবেমাত্র 
মাই ছেড়েছে । বছরের অন্ত সব দিনের মধ্যে সে দিনটার কথা 

আমি কখনো ভুলবো না। আমি সেদিন আমার স্তনের বোটায় নিমের 
প্রলেপ দিয়ে পায়রা ঘরের পাশে বসে রোদ পোয়াচ্ছি, আপনি ও আমাদের 

কতাবাবু সেদিন মাঞ্চুয়ায় ছিলেন। আমার সব মনে আছে। স্তনের 

বোটায় নিমের স্বাদ পেয়ে বেচারী মুখট1 বিকৃত করে থু থু করতে লাগল। 

আম তা দেখে হেসে খুন। এমন সময় হঠাৎ পায়রা ঘরটা ছুলে উঠল। 

আমি তখন পালাতে পথ পাই না। সোঁদন থেকে এগার বছর কেটে গেছে। 

ও তখন দাড়াতে শিখেছে । না না, ও তখন ছুটে বেড়াতে শিখেছে। তার 

একদিন আগে ও একবার উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়ায় ওর ভ্রটা কেটে ষায়। 

আমার স্বামী তখন ওকে কোলে তুলে নেয়। আমার স্বামী খুব রসিক লোক 
ছিল; ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। আমার স্বামী ওকে বলল, তুমি উপুড হয়ে 

মুখ থুবড়ে পড়ে গেলে, কেন চিৎ হয়ে পড়তে পারলে না, তোমার ত বেশ 

বৃদ্ধি হয়েছে। তারপর আবার ওকে বলল, কি জুলি, আমার বট হবে? 
তখন নিতান্ত শিশু, ও সব ঠাট্টা বোঝে না, তাই কাদতে লাগল। শুধু বলল, 
এমা! আম যদি হাজার বছর বাঁচি তাহলেও সে্দিনকার কথা ভুলতে 
পারব না। লোকটা আবার বলতে লাগল, তুই কি আমায় বিম্ে করবি 

নাজুলি? কিন্তু বোকা মেয়েটা! কুঁকড়ে উঠে শুধু বলল, এম্যা। 

লেডি ক্যাপুলেত। খুব হয়েছে। জোড়হাত করছি। চুপ কর দেখি। 
ধাত্রী। আচ্ছা মা, চুপ করছি। কিন্তু সে কথা মনে করে হাসি থামাতে 

পারছি না কিছুতেই । যতবারই আমার স্বামী ওকে ওই কথা বলতে থাকে 
ও ততই এ)” “এ.1” করে বিড়বিড় করে কাদতে থাকে। মুরগীর বাচ্চাকে 
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টিল ছুঁড়ে জার আঘাত করলে যেমন টেঁচায় ও ঠিক তেমন করে ঠেঁচাতে 

লাগল। তব্ও লোকট| ওকে বলতে লাগল, কিরে! উপুড় হয় মুখ 
থুবড়ে পড়লি? কেন, তোর ত বয়েস হয়েছে। চিৎ হয়ে পড়তে পারণি 

না! কিরে জুলি, আমায় ধিয়ে করবি না? ভুলি তখন “এটা বল কুঁকড়ে 

উঠল। 

জুল:য়ত। আমার কথা শোন ধাই মা। তুমিও. একবার তেমাঁন করে 
কুঁকড়ে ওঠ। 

ধাত্রী। চুপ কর দেখি। এই আমি করলাম। ঈশ্বর তোর ম্ঙগল করুন। 

আজ পন্ত আমি যত ছেলেকে মানুষ করেছি তুই ছিপি তাদের সবার 

থেকে স্বন্দরী। ঈশ্বরের কাছে গার্খনা, তোর বিয়েট|! দেখ যেন মরতে 

পারি। আমাব আশা যেন পুরণ হয়। 

লেডি ক্যাপুলেত। হা, হ্যা। বিয়ের কথাই বলতে এসেছি। আচ্ছা 
বাছ! জুলিয়েত, বল দেখি বিয়ের ব্যাপারে তোর মত কি? 

জুলি। এট! এমনই একট! বড় ব্যাপার সম্মানের ব্যাপার যার কথা আমি 

এখনো পধন্ স্বপ্নেও ভাবান। ই 

ধাত্রী। সম্মানের ব্যাপার ' সণ বড় বড় কথা শিখলি কোথা? আমি 

যদি শুধু ধাইমা না হতাম তাহলে বলতাম, তুই কি মাইছুধ খাবার সময় সব 
জ্ঞানরসটকুও পান করে ফেলেছিস ? 

লেডি কাপুলেহ। থাকগে, “খন বিয়ের কথাট। ভেবে দেখ। এই 
ভেরোন৷! শহরে তোমার থেকে ছোট বড়ঘরের কত মেয়ে বিয়ের পর 

ছেলের মা হয়ে বসেছে; হিসেব ক. দেখেছি । তোমার মত বয়সে 

আমিই তোমার মা হয়েছিলাম; অথচ তুমি এখনো কুমারী রয়ে গেছে । যাই 
হোক, সংক্ষেপে আমার কথাটা বলছিঃ বীর সাহসী যুবক প্যারিস প্রণয়ী 

হিসেবে তোমার পাণিপ্রার্থী । 

ধাত্রী। সত্যিকার মান্ষের মত একটা মানুষ বাছা । সারা পৃথিবীর 

মধ্যে এবটা! মানুষ । দেখে মনে হবে গোটা মানুষ্ট। মোম দিয়ে তৈবি। 

লে।ড, ক্যাপূুলেত। ভেরোনা শহবে কোন বসন্তে এমন এক মুন্দর ফুল 

কখনো ফোটেনি। 

ধাত্রী। না তা সত্যিই ফোটেনি। ও সত্যি ল্য একট! ফুল। একট 

আস্ত ফুল। 
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লেডি ক্যাপুলেত। কী বলছ তুমি? তুমি কি প্যারিসকে ভালবাসূতে 
পারবে? আজকের ভোজসভাতেই তুমি তাকে দেখতে পাবে। আজ 
প্যারিসের সুন্দণ মুখখানার দ্রিকে তাকিয়ে কত আনন্দ পাবে । মনে হবে 
সৌন্দর্যের অক্ষরে কত আনন্দের বাণী লেখা আছে। প্রতিটি বিবাহে 
দম্পতা সঙ্গে কথা বলে দেখ। দেখবে, তারা একে অন্যকে কত তৃপ্রি কৃত 

আনন্দ দান করছে। প্রেমের মুল্যবান গ্রন্থে যে সব কথা লেখা নেই অথব! 

ছুর্বোধ্য রয়ে গেছে, সে সব কথা প্যারিসের চোখের কোণে কোণে পরিস্কার 

ভাবে লেখা আছে দ্রেখবে। প্রেমে গ্রন্থের সীম! পরিসীমা আছে; কিন্তু 
সত্যিকারের প্রেমিকের প্রেমের কোন সীমা নেই। প্যারিস হচ্ছে এমনি 

এক তেমিক। কোন এক মুল!বান গ্রন্থকে সোনার মলাটে বাধালে যেখন 

সে গ্রন্থে শোভা আরো বেড়ে যায় সমুদ্রে মাছ থাকলে যেমন সে মাছে 

গৌরব বেড়ে যায়, তেমনি এক সুন্দর বপ্তর সঙ্গে অন্ত এক হুন্দর বৃত্ত 
মিশলে তাদের উভয়েরই শোত| বেড়ে যায়। স্থৃতবাঁং প্যারিসের সৌন্দর্যের 
সঙ্গে তোমার সৌন্দর্য মিশলে তোমার গৌরব কিছুমাল্র কমবে না) বরং 
তা বেড়েই যাবে । 

ধাী। না, মোটেই কমবে না; বরং বাড়বে। পুরুষেন গৌরবে নারীর 
গৌরব বাডে। 
লেডি কাপু'্লত। তুমি তাহলে সংক্ষেপে বল। প্যারিসের ভালবাস ফি 
তুমি পছন্দ করো]! ? 

জুলি"়ত। আমি তাকে দেখব । দেখে যতট্কু পছন্দ হম্ম হবে। তুমি 
বলছ বলেই আমি দেখব। এর বেনী তৎপরতা আমি ম্নেখাব না, এ বিষজ্কে 
কোন বাড়াবাড়ি আমি কবব না । 

জনৈক ভূতোর প্রবেশ 

ভত্য। মা, অতিথিরা সব এসে গেছে। খাবার দেওয়া হয়েছে। 

আপনারা চলুন। দিদিম্ণিকে ভাকছে। রাধুনির ধাইমাকে গালাগালি 
করছে। তারা হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে দেি হচ্ছে বলে। আপনার 
না গেসে আমি যেতে পারছি না। আপনারা তাড়াতাড়ি সোজা সেখানে 
চলুন । 

লেডি ক্যাপুলেত। তুমি চল, আমরা যাচ্ছি।'. ( ভৃত্যের প্রস্থান) 
ধাত্রী। যাঁও বাছা, স্থখের রাত্রি যেন স্থখেই শেষ হয় । | 

১--৩ 
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চতুর্থ দশ্ঠ। রাজপথ । 

পাঁচ ছয় জন মুখোসধারী ও মশালবাহকের সঙ্গে রোমিও, 
মাকিউশিও ও বেনভোলোর প্রবেশ 

রোমিও । আচ্ছ৷ তুমি কি বল, অজুহাত দেখাবার জন্য আমাদের তরফ 
থেকে আমরা কি প্রথমে কিছু বলব, নাকি আমাদের তরফ থেকে ক্ষমা 

প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই ? 
বেনভোলে। । আজকালকার দিনে এ ধরণের বেশী কথা বলার রীতি নেই। 

প্রেমের ব্যাপারে অনাবশ্ককভাবে কোন গোপনীয়তা অবলম্বন করব না। 

প্রেমের ফুলশরের তীক্ষতাকে কোন বং দিয়ে বডীন করতে যাব না। তবে 

আবার প্রবেশ করার সময় ভূমিকাম্বরপ আমরা যে কিছুই বলব না তাঁও নয়, 
অনভিজ্ঞ অভিনেতার মত আমরা আমতা আমতা করব না। আসল কথ 

মেয়েরা যা যা করবে আমরাও তাই করব। তাতে ওরা আমাদের দেখে যা 

মনে করে করবে। 
রোমিও। আমাকে একটা মশীল দাও। আমি আগে আগে দেখাব। এ 

সব নাচ-টাচ আমার দ্বারা হবে না, কারণ আমি ওজনে ভারী আছি। 

মাকিউশিও। না রোমিও, আমরা তোমাকে নাচাবই। 
রোমিও । আমি পারব না। তোমাদের জুতোগুলো নাচের উপযুক্ত, 
তলাগুলো হালকা । কিন্তু আমার জতোর তলায় ভারী শীষে আছে। 

স্থুতরাং খুব হজে আমি পা! ফেলতে পারব না । 

মাকিউশিও। তুমি হচ্ছ একজন প্রেমিক । প্রেমের দেব্তার কাছ থেকে 
ডানা ধার কর। সবাইকে ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে যাও । 

রোমিও । প্রেমের ফুলশবে আমি এমনি জর্জবিত যে আমি হালকা ডানা 

পেলেও বেশী দুরে উড়তে পারব না। চিনি দুঃখের গ্রুভাবে আমি 

ডুবতে বসেছি। 

মাকিউশিও। না না ডুবো! না। প্রেমের গুরুভারের চাপে ডুবতে গিয়ে তুমি 
-প্রেমকেই পীড়িত করে তুলবে । প্রেমের মত একটি স্থকোমল জিনিসের্ পক্ষে 
এ গ্বীড়া সহা করা! নিতান্তই কঠিন। 
রোমিও। প্রেম স্থকোমল জিনিস? প্রেম হচ্ছে বড় কঠিন, কর্কশ, অভদ্র ও 
'গোলমেলে জিনিস। এই প্রেম কখনো কখনো কাটার মত বেঁধে । 
মাকিউশিও | প্রেম ঘর্দি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে তুমিও 
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তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে। প্রেম যদি তোমায় কাটার মত বেধে তাহলে 

তুমিও তাকে কাটার মত বিধবে। ছন্দে পরাস্ত করবে প্রেমকে । আমায় এবার 

একটা মুখোস দাও, মুখটা ঢেকে নিই। (মুখোস পরে ) এবার তুমিও যেমন 

আমিও তেমনি। এবার আর আমি কাউকে ভম্ব করছি না। আমায় দেখে কে 

কেমন মুখের ভাব করছে তা দেখে আর আমি লঞ্জা পাব না। লজ্জা যদি পায় 

ত আমার মুখোসের উপর আঁকা ভ্রজোড়াটাই পাবে। 
বেনভোল্লো। চল এবার, দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ো । ভিতরে ঢুকেই সবাই 
এক জায়গায় জড়ে! হবে । 
রোমিও । আমাকে একট! মশাল দাও। নাচ গান ও হৈ চৈকরে ওরা আনন্দ 

পাক। আমি শুধু মশাল বইব। এমন মজার খেল! কখনে! দেখিনি। আমার 

কিন্ত কিছুই ভাল লাগছে না । আমি একেবারে গেলাম। 

মাকিউশিও। না না, গেলে হবেনা। প্রেমের কাদায় আক মগ্ন হয়ে 
হাবুডুব খেলেও তোমাকে আমরা টেনে তুলে আনব । চল, শুধু শুধু আলো 

জ্বলছে । 

রোমিও । না, না, তুমি ভুল বলছ। 

মাকিউশিও। উস বিান্ররিস্ আমি বলছি দেরির 
কথা। দেরি হলেই শুধু শুধু আলোয় তেল পুড়বে। আমরা পাচ জনে মিলে পাঁচ 

জনের বুদ্ধিতে এটা ঠিক করেছি যে আমরা! ওথানে যাব। 

রোমিও। আমরা! এই মুখোস নৃত্যে যাবার ঠিক করেছি বটে, কিন্ত ওখানে 
যাওয়ার কোন অর্থ হয়না । 

মাকিউশিও । কি জন্য, প্রশ্ন করতে পারি কি? 

রোমিও । গতরাত্রে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি । 

মাফিউশিও । স্বপ্ন আমিও একটা দেখেছি। 

রোমিও । তোমার স্বপ্রটা কি শুনি? 

মাকিউশিও। স্বপ্পের সব কথাই মিথা1। 

রোমিও । বিছানায় ঘুমোতে ঘুমোতে কেউ যদি কোন স্বপ্র দেখে তাহলে তা 
সত্যি হয় । 

মাকিউশিও। তাহলে আমি যদি বলি রাণী ম্যাব তোমার কাছে এসেছিল । 
রাঁণী ম্যাব হলে! পরীদের ধাত্রী এবং তার আকার জমিদারের .আংটির ওপরে 

গাথা পাথরের থেকে বড় না। তার সঙ্গে ছিল একদল ক্ষুদে ক্ষুদে পরী 
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যারা ঘুমস্ত মান্ষদের নাকগুলোর কাছে ঘুরে বেড়ায়। আশফলের শুন্য 

খোল! দিয়ে তৈরি তার রথ। মাকড়পার পা দিয়ে তৈরি তার রথের চাকার 

পুটগুলো। সে রথের ছাউনিটা গঙ্গাফড়িং-এর ডান! দিয়ে ঢাক।। চাদের 
তরল আলো! দিয়ে ঘেরা এই রথখানির সারথি হচ্ছে একটি ধূসর রডের 
মশা । আর মাকড়সার জালের স্থতোগুলে! যেন সে বথের ঘোড়া। এই 

মশাটি এত ছোট যে একটি অতি ছোট পোকার প্রায় অর্দেক। এই রথে 

চড়ে রাণী ম্যাব রাত্রির পর রাত্রি ধরে একের পর এক ঘুমন্ত প্রেমিকদের 
মাথার ভিতর ঘুরে বেড়ায় আর ঠিক তখনি তারা প্রেমের স্বপ্ন দেখে। 
সভাসদদের হাটতে গিয়ে রাণী ম্যাব বসলেই তারা সম্মানের স্বপ্ন দেখে) 

আইনব্যবসায়ীদের আঙুলের উপর বসলে তারা প্র দেখে টাকার; 

মহিলাদের ঠেটের উপর বসলে তারা স্বপ্র দেখে চু্ধনের ₹ কিন্তু তাদের নিঃশ্বাসে 

মিষ্টির গন্ধ পেয়ে রাণী ম্যাব বেগে গিয়ে তাদের ঠোটে ক্ষত 

করে। কখনো বাণী ম্যাব সভাসদদের কের ভেতর ঘোরাফেরা 

করে আর ঠিক তখনি তারা সফল প্রণয় আর পরিণয়ের স্বপ্ন দেখে। 
আবার কখনো! বা কোন ঘুমন্ত যাঁজকের নাকের কাছে গিয়ে শুয়োরের লেজটা 
নাড়তে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে সে যাজক কিছু না কিছু পাবার শ্বপ্ন দেখ । 
কখনো বা কোন সৈনিকের ঘাড়ের উপর গিয়ে বসে আর সে সৈনিক 

স্প্যানিশ ব্রেড প্রভৃতি অস্ত্র দিয়ে বিদেশী শক্র.দর গলাকাটার স্বপ্ন দেখে । কখনো 

বা কোন ঘুমন্ত সৈনিকের কানের কাছে ঢাক বাজাতেই সেই সৈনিকটি চমকে 
উঠে পড়ে এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রার্থনা করে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এই হচ্ছে 

রাণী মাব যে রাত্রিকালে ঘোড়ার কেশর আর যত সব মায়াময় ও দুগন্ধময় চুলের 

জট পাকিয়ে বেড়ায় ; সেইসব চু'লর জট যদি একবার খোল! হয় তাহলে তা বহু 
লোকের ছুর্ভীগে র কারণ হয়। এক আশ্চর্য ব্যাগের মধে সেই সব জটপাকানো 

চুলগুলো ভরে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে রাত্রিধেলায় ঘুমস্ত কুমারী মে'য়দের ওপর 

সেই বাগটা দিয়ে চাপ দেয় রাণী ম্যাব। তাদের কেমন করে সন্তান ধারণ 

করতে হয় প্রথমে তাই শেখায়। সব দ্দিক দিয়ে আদর্শ মহিলা হ.তও 

তাদের শেখায় । এই হচ্ছে-_ 
রোমিও । থাম থাম মাকিউশিও । তোমার কথার কোন অর্থ ই হয় না। 
মাকিউশিও। সত্যিই, আমি বলছি সেই সব ম্বপ্পের কথা যা হচ্ছে যত সব 

অল মনের কৃষ্ি। অলীক কল্পনাই যাদের উৎপত্তির মূলে। যেবাতাস 
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চঞ্চল এবং নিয়ত গতিপরিব্তনশীল, যে বাতাস এই দেখছ উত্তরাঞ্চলের 

তুষারাচ্ছন্ন বুকের উপর খেলা করে বেড়াচ্ছে, আবার পরক্ষণেই ঘা রেগে 

গিয়ে পালিয়ে শিশিরসিক্ত দক্ষিণাঞ্চলে গিয়ে বইতে শুরু করে দিয়েছে, 
সেই বাতাসের থেকেও হালকা! আর চঞ্চল হচ্ছে মানুষের স্বপ্রগুলে। ৷ 

বেনভোলো। ষে বাতাসের কথা তুমি বলছ সেই বাতাসই আমাদের এখানে 
নিয়ে এসেছে । এখন নৈশভোজন শেষ হতে চলেছে, আমাদের সেখানে যেতে 

খুবই দেরি হয়ে গেল। 
রোমিও । আমার ভয় হচ্ছে আমরা বোধ হয় অনেক আগে এসে পড়েছি। 

কিন্ত আসন্ন এক অশুভ পরিণামের ছবি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আমার মন। 

আজকের এই আনন্দচঞ্চল রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হবে সেই 
ভয়াবহ পরিণামের দিন। আর তার ফলে অপরিহার্য অকালমৃত্যু এসে 

আমার বুক থেকে আমার এই তুচ্ছ জীবনকে নিয়ে যাবে ছিনিয়ে। কিন্ত 

কোন উপায় নেই, ষিনি অলক্ষ্যে থেকে আমার জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করছেন, 

তীরই ইচ্ছায় চলবে আমার জীবনতরী। আনন্দপিপান্থ ভদ্রমহোদয়গণ 
চলুন দেখি। 

বেনভোল্লো ৷ দরজায় করাঘাত কর। ঢাক বাজাও । 

(এই অবস্থায় তাদের মঞ্চে প্রবেশ ও মঞ্চ থেকে প্রস্থান ) 

পঞ্চম দৃশ্ঠ । ক্যাপুলেতের বাড়ি । 

মুখোসধারী নর্তক ও তোয়ালে সহ ভূত্যের প্রবেশ 

প্রথম ভৃত্য। পটপ্যান কোথায়? কাপ ডিশ সরাতে মোটেই সে সাহায্য 
করছে না আমাদের । সে শুধু খাবার টেবিলের চাদর সরাতেই ব্যস্ত। তাও 

আবার ছিড়ে ফেলেছে চাদরটা । 

ছিতীয় ভূত্য। একটা বা ছুটো লোকের উপর যখন সব কিছু করার ভার 

থাকে, আর তার উপর যদি সেই হাত আবার এটো থাকে তাহলে 

এই রকমই হয়। 

প্রথম ভৃত্য । যাও এগুলে! সব সরিয়ে নিয়ে যাও। প্লেটের দিকে নজর দাও । 

তবে হ্যা, যদি এক টুকরো! মার্চপেন সন্দেশ পাও ত আমাকে দিও। আর তুমি 
যখন আমায় ভালবাসে তখন হুশান, গ্রিওস্টোন, নেল, এ্যান্টনি ও পটপ্যানকে 

পাঠিয়ে দাও। 
ছিতীয় ভৃত্য। আচ্ছা বাছা। সে হবে এখন। 
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প্রথম ভৃত্য । বড় ঘরে তোমায় ডাকছে । তোমার খোঁজ পড়েছে 

সেখানে। 

তৃতীয় ভূত্য। আমরা একই সঙ্গে এখানে আর সেখানে দুজায়গায় থাকতে 

পারি না। নাও, ফুতি করে কাজ করো । তাড়াতাড়ি করে! । 
অতিথি ও ভদ্রমহোদয়গণের সঙ্গে ক্যাপুলেতের প্রবেশ ও 

মুখোসধারী নর্তভকদের নিকট গমন। 

ক্যাপুলেত। স্বাগত ভদ্রমহোদয়গণ ' যে সব মহিলাদের পায়ে ঘুঙুর নেই 
তাদের নাচের জন্য একজন করে সহকারী দেওয়া হবে। আচ্ছা মাননীয় 

মহিলাবুন্দ। আপনাদের মধ্যে কারা কারা নাচবেন না জানতে পারি কি? 

আমি জৌর করে বলতে পারি যিনি সুন্দরী তীর পায়ে নিশ্চয়ই ঘুঙুব বীধা 
আছে। আমি আপনাদের কাছে যাব? স্ুস্বাগতম মাননীয় অতিথিবুন্দ। 
শুধু আজ নয়। এর আগে কতদিন আমি মুখোস পরে কত নাচ নেচেছি। 

সেকথা আমি মহিলাদের কানে কানে শ্রুতিমধুর করে বলতে পারি। সে 
সব কথা আজও আমার মনে আছে। সে দিন চলে গেছে। আবার স্বাগত 

জানাচ্ছি মাননীয় ভদ্রমহোদয়দের। বাজিয়েরা চলে এসো, তোমরা 
বাজাতে শুরু করে! । এই সরে যাও, ওদের জায়গা করে দাও। মেয়েরা, 
নাচতে শুরু করে । ( গীত বাছ্সহ নৃতা ) 

এই কে আছ। আরো আলো আনো । টেবিলটা একটু সবিয়ে নিয়ে 
যাও। ঘরের আগুনটা নিবিয়ে দাও। ঘরটা এমনিতেই খুব গরম হয়ে 
গেছে। আমরা কিছুই নজর দিইনি । তবু খেলাটা জমেছে ভাল। বস 

বস ক্যাপুলেত ভায়৷। মনে পড়ে, অতীতে কতবার তোমার সঙ্গে আমি 
নেচেছি। মনে আছে, শেষ তোমার সঙ্গে কবে মুখোস নৃত্যে অংশগ্রহণ 

করেছি? 
দ্বিতীয় ক্যাপুলেত। তোমার যখন বিয়ে হয় অর্থাৎ আজ হতে তিরিশ 

বছর আগে। 

ক্যাপুলেত। কী বলছ! না না। অত হবে না। নিউকেনশিওর বিষের 
সময়। সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা। আমর! ছুজনে তোমায় আমায় 

তখনি মুখোসনৃত্য নেচেছিলাম। পেন্টিক'্ট, ষত তাড়াতাড়ি পার চলে এস। 

দ্বিতীয় ক্যাপুলেত। পঁচিশ বছর কি বলছ ! আরো বেশী হবে। নিউকেনশিওর 

ছেলের বয়সই হলো তিরিশ । 
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ক্যাপুলেত। এ কথা জোর করে বলতে পার তুমি/ গত দুবছর আগেও 

তার ছেলে ছাত্র ছিল। 

রোমিও । €কোন এক ভৃত্যকে) এ যে একজন নাইটের হাত ধরে একজন 

মহিল! বসে রয়েছেন, উনি কে বলতে পার £ 

ভৃত্য। আমি জানি না মশাই। 
রোমিও। আহা দেখ দেখ, তার সৌন্দর্য কত উজ্জল। যে সৌন্দর্যের 

উজ্জ্বলতা জলন্ত মশালকেও হার মানিয়ে দিয়েছে, উজ্জলতর হবার জন্য শিক্ষা 
দিচ্ছে তাকে। তাকে "দেখে মনে হচ্ছে সে যেন অন্ধকার রাত্রির 

কপোলতলে ঝুলতে থাকা ' একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, সে যেন কোন কষ্ণকায় 
ইথিওপিয়াবাসীর কানের তলায় ছুলতে থাকা এক অমূল্য বত্ব। অন্যান্য 
সঙ্গী সাথীদের মাঝখানে তাকে দ্বেখে মনে হচ্ছে সে যেন এক বাঁক কালো 

কাকের মাঝে একটি তুষারশুত্র কপোত। নাচ হয়ে গেলে ও কোথায় 
যায় আমি লক্ষ্য রাখব। তারপর ওর হাত স্পর্শ করে আমার এই কর্কশ 

হাত দুটোকে ধন্য করব। হে আমার অন্তরাত্মা, তুমি কি এখনে। অন্য 
কাউকে ভালবাস ? যদি তা বেসে থাক তা ত্যাগ করো । এই সুন্দর দৃশ্য 

প্রাণভরে দেখ। আমি জীবনে কখনো! এমন প্রকৃত সুন্দরী দেখিনি, আজ 

রাতে যা দেখলাম। 

টাইবন্ট। গলার স্বরে বেশ বোঝা যাচ্ছে এ একজন মস্তেগ্ড পরিবারের লোক। 

এই কে আছিস, আমায় একটা দুইদিকে ধারওয়াল৷ তরবারি এনে দে। 

দেখি কোন সাহসে এ ক্রীতদাসট| মুখোস পরে লুকিয়ে আমাদের এই 
ভোজসভাকে অপবিত্র করার জন্য এসেছে। ওকে যদি হত্যা করি তাহলেও 

কোন অপরাধই হবে না আমার । 

ক্যাপুলেত। কী, আমাদের বংশের লোক হয়ে এত রাগারাগি করছ 

কেন? 

টাইবণ্ট । পিতৃব্য, এ হচ্ছে মন্তেগ্ড পরিবারের লোক, আমাদের শক্র। 
একট! আস্ত শয়তান ও। ওর দ্বণার গরল দিয়ে আমাদের এই দবিদ্র ভোজ- 
সভাকে বিষাক্ত করে দেবার জন্য ও লুকিয়ে এসেছে এখ|নে । 
ক্যাপূলেত। আচ্ছা রোমিও, একথা কি ঠিক ? 
টাইবপ্ট। হ্যা, ও হচ্ছে সেই শয়তান রোমিও । 
ক্যাপুলেত। শাস্ত হও শাস্ত হও তভাই। ওকে একা থাকতে দ্াও। 
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এসেছে যখন, ওর সঙ্গে ভদ্র আচরণ করো । তাছাড়৷ সত্যি কথা * বলতে 

কি, ওর মত একজন গুণবান ও শাস্ত প্রকৃতির বুবক ভেরোন! নগরীর পক্ষে 

গর্যের বস্ত। এই নগরীর সমস্ত সৌন্দর্যের বিনিময়েও আমি আমার বাড়িতে 

আর কোনরকম অপমান হতে দেব না। হুতরাং ধের্য ধরো । তার দিকে 

নজর দ্রিও না। এটাই আমার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার প্রতি তোমার যদি 
শ্রদ্ধা থাকে তাহলে ভ্রকুটি পরিহার করে শান্ত হয়ে থাক, কারণ তোমার 

এই অশান্ত ও বিক্ষু্ধ আচরণ আমাদের এই ভোজসভার পক্ষে একান্তপক্ষে 
দুটিকট। 

টাইবন্ট। শদ্ঘতান যেখানে অতিথি সেজে আসতে পারে সেখানে 

আমার আচরণ মোটেই অসঙ্গত নয়। আমি তাকে কোনক্রমেই সহ 
করব না। 
ক্যাপূলেত। তাকে সহা করতেই হবে। কী বলতে চাইছ বাছা, 
আমি বলছি তাকে সম্হ করতেই হবে। যাও, তুমি নিজের কাজে যাও। 
এ বাড়ির কর্তা তুমি, না আমি যে তুমি বলছ তাকে তুমি সহ্য করতে 

পারবে না। ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন। আমার আতথিদের মাঝখানে 

তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা .করে অশান্তির সৃষ্টি করতে চাও? তুমি ত বেশ 

ছোকরা ! 
টাইবণ্ট। কী বলছ তুমি পিতুব্য' এটা লঙ্জার কথ! । 
ক্যাপুলেত। যাও, যাও, খুব হয়েছে। তুমি এক উদ্ধত ছোকরা । এ 

ছাড়! আর কি তুমি? আজ তুমি যাকরছ এতে তোমার নাম খারাপ হয়ে 

যাবে। কিসে কি হয় তা আমি জানি। তোমার এ ব্যবহারে আমি কিন্তু 

ধুবই অসস্তষ্ট হয়েছি । আমাকে বল কিনা লঞ্জ্ার কথা। খুব ভাল বলেছ। 
তোমার যত এক উদ্ধত ছোকরা আর কী বলবে! যাও যাও। শান্ত 

হও আর তা নাহলে আমি তোমায় শান্ত করিয়ে দেব। | 

টাইব্ট। একদিকে ধৈর্য আর অন্য দিকে প্রবল ক্রোধ--এই বিপরীতধর্মী 
ইজ্ছার আঘাতে জঅমস্ত শরীর আমার বেঁপে কেপে উঠছে। যাই হোক, 
আমি এখান থেক চলে যাব। তবে আজ এখানে রোমিওর লৃকিয়ে আসার 
ব্যাপারটাকে মধুর বলে মনে হলেও এর ফল একদিন বিষময় হবে বলে 

দিচ্ছি। (প্রস্থান ) 
রোমিও। (জুলিয়েতের প্রতি) যদি আমি আমার এই অযোগ্য হাত দিয়ে 
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তোমায় স্পর্শ করে তোমার এই পবিত্র দেহদেউলকে অপবিত্র বা কলুষিত 
করে থাকি তাহলে আমি তার শাস্তিও পেতে চাই। তার শাস্তিস্বপ 
লঙ্জারক্ত অনুতপ্ত তীর্থযাত্রীর মত আমার ওাধরছুটিকে এক মেছুর 
চুম্বন দান করে সেই করম্পর্শের সমস্ত কলুষকে মুছে দাও। 

জুলিয়েত। বাঃ তুমি বেশ তীর্ঘযাত্রী! তুমি নিজে দোষ করে দোঁষ 
দিচ্ছ তোমার হাতের ওপর! কিন্তু প্রকৃত তীর্ঘযাত্রীর কি হওয়া উচিত 

তা শোন ঃ প্রকৃত তীর্ঘধাত্রীরা হাত দিয়ে একমাত্র সাধুর হাত স্পর্শ করবে 

এবং তাদের চুম্বনের অর্থ হলে! ছুটি তালপাতাকে আড়াঁআড়িভাবে সংযুক্ত 
করে বহন করা। 

রোমিও। কিন্তু আমার সে তালপাতাও নেই আর সে ওঠাধরও নেই । 

জুলিয়েত। প্রকৃত তীর্ঘযাত্রীরা তাদের ওষ্ঠাধরকে একমাত্র উপাসনার জন্যই 
ব্যবহার করে থাকে । 

রোমিও । তবে হে প্রিয়তমা, তুমিই হও সেই সাধূ, আমার হাত যেমন 
তোমার হাত স্পর্শ করেছে, তেমনি আমার ওট্ঠাধর ছুটি তোমার ওষ্াধরকে 
স্পর্শ করতে চায় । তাদের প্রার্থনা তুমি মন্ত্র করো। তা না হলে তোমার 
প্রতি তাদের ভক্তি ও বিশ্বাস হতাশায় পবিণত হবে। 

জুলিয়েত। সাধুর কিন্তু কারো কোন প্রার্থনা মন্ত্র করলে বা কোন বর দান 

করলেও নিজেরা নড়ে না। 

রোমিও। তাহলে ঠিক আছে, তুমি নডো৷ না। স্থির হয়ে বসে থাক, 
আমি আমার প্রার্থনার ফল লাভ করি। আমার ওঠ দিয়ে তোমার ও 
স্পর্শ করে আমার সব পাপ ম্মালন করে দিই। (চুম্বন) 
জুলিয়েত। কিন্তু আমার ওষ্ঠ তোমার যে পাপ শোষণ করে নিয়েছে, 

আমার ওষ্ঠ থেকে সেই পাপ তুমি নিয়ে নাও । 
রোমিও। আমার ওঠ থেকে পাপ? ঠিক আছে; আমার সেই পাঁপকে 
ফিরিয়ে নিতে দাও | ( পুনরায় চুম্বন ) ৃ্ 
জুলিয়েত। মনে রেখো, ধর্ম তোমার এই চুম্বনের সাক্ষী রইল। 
ধাত্রী। দ্রিদ্বিমণি, মা তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চায়। 

রোমিও। ওর মাকে? 

ধাত্রী। শোন কথা, বেশ ছোকরা ত তুমি! ওর মা-ই তএ বাড়ির গিন্নী। 

খাস! মানুষ, যেমন বিজ্ঞ, তেমনি গুণবতী। তুমি যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা 
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বলছিলে সেই হচ্ছে তীর মেয়ে, আমি মানুষ করেছি । যে একে হাত করবে 
সে অনেক কিছু পাবে। 

রোমিও। তবে কি সে ক্যাপুলেত-কন্তা' তাহলে আর রক্ষে নেই.। 

আজ শত্রদের হাতেই আমার জীবনের খণ চুকিয়ে দিতে হলো । 
বেনভো লে! | খেল! সাঙ্গ হলোঃ এবার চল চল । সরে পড়ো। 

রোমিও । আমারও ভয় করছে, সরে পন্ডাই ভাল। আমার মন অশাস্ত 
হয়ে উঠেছে। 

ক্যাপুলেত। নাঃ নাঃ যাবেন না আপনারা । নাচগান শেষে সামান্য কিছু 

নৈশভোজের আয়োজন আছে। তারপর যাবেন। মাননীয় অতিথিবৃন্দ 
ও ভদ্রমহোদয়গণ । আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। এবার আমায় বিদায় 

দিন আমি ক্লান্ত। বিশ্রীমা করব। (মুখোসধারী নর্তকদের প্রস্থান ) 

এখানে আরো! আলো! নিয়ে এসো । এবার আমি শুতে যাই। 

(জুলিয়েত ও ধাত্রী ছাঁড়া অন্য সকলের প্রস্থান ) 

জুলিয়েত। ধাইমা, এদিকে এসো। এ ভদ্রলোকটি কে”? 
ধাত্রী। বুদ্ধ তাইবারিওর ছেলে ও উত্তরাধিকারী । 
জুলিয়েত। এ যে এখন বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে ও কে ? 

ধাত্রী। আমার মনে হয় তরুণ যুবক পেক্রুশিও । 
জুলিয়েত । না না, এ ষে ওখানে যাচ্ছে, যে নাচল না, ওর নাম কি ? 

ধাত্রী। জানি না ত। 

জুলিয়েত। যাও জেনে এসো ওর নাম কি। যর্দি ওর বিয়েহয়েথাকে 

তাহলেই আমি গিয়েছি। তাহলে আমার বাঁসরশয্যা হবে আমাব কবর- 
খানার মত। 

ধাত্রী। ওর নাম বোমিও। মন্তেখড পরিবারের ছেলে। তোমাদের 

সবচেয়ে বড় শত্রুর একমাত্র সন্তান । 

জবলিয়েত। সেকি, আমাব একমাত্র প্রথম প্রেম জন্ম নিল শেষে ঘ্বণার গরল 

থেকে । অপরিচয় ও বিলদ্বিত পরিচয়ই এর কারণ। কিন্তু এখন আর 

কোন উপায় নেই। 

হাদয়ে জাগিছে আজি প্রেম অফুরান, 

শত্রুকে বাসি যে ভাল মিত্রের সমান। 

ধাত্রী। একি বলছ তুমি! একি শুনছি! 
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জুলিয়েত। একটা ছড়া, একজনের সঙ্গে নাচতে গিয়ে এখনি শিখেছি । 
€ এমন সময় ভিতর থেকে “জুলিয়েত এসো” বলে কে ডাকল ) 

ধাত্রী। এদিকে, এদিকে । চলো, আমরা চলে যাই, অতিথিরা সব চলে 
গেছে। 

দ্বিতীয় অঙ্ক 
ভূমিকা 

কোরাস দলের প্রবেশ 
মানুষের কামনার মৃত্যুতেও শেষ হয় না। আজকের তরুণ শ্রেহপ্রেমের 

মধ্যেই সেইসব পুরাতন কামনারা খুঁজে পায় তাদের সার্থক উত্তরাধিকার । 

যেসব সুন্দরীদের জন্য এর আগে কত মাহ্ষ অতৃপ্ত কামনায় আর্তনাদ করেছে, 
কত মবেছে» সেই সুন্দরীদের আজ জুলিয়েতের সঙ্গে তুলনা! করলে তাদের 
স্বন্দবীই বলা যায় না। আজ রোমিও হচ্ছে সেই অনিন্দ্স্ন্দরী ভুলিয়েতের 

প্রণয়ী; তার মদ্দির কটাক্ষে মোহমুগ্ধ। কিন্তু তারা দুজনেই ছুটি পরম্পর- 
বিরুদ্ধ পরিবারের সন্তান এবং তার এই ভালবাসা জন্য রোমিওকে অভিযুক্ত 

হতে হবে শকত্রদের কাছে আর জুলিয়েতকেও ভয়াবহ কাটার হাত থেকে 

প্রেমের ফল তুলে যেতে হবে। শক্র বলে রোমিও যখন তখন তার ইচ্ছামত 
তার প্রেমিকার কাছে গিয়ে প্রেমের কথ। শোনাতে পারবে না। জুলিয়েত 

মেয়েমানুষ বলে এসব ব্যাপারে তার স্থযোগ স্থুবিধা হবে আরও কম। তবে 
প্রেমের আবেগই প্রেমের শক্তি যোগায়। মধুর ও সহনীয় করে তোলে 

পরম্পরের ছুঃখকে । 

প্রথম দৃশ্ঠ। ক্যাপুলেতদের বাগানবাড়ির প্রাচীরের মাঝে একটি স্থুবঙ্গপথ | 

রোমিওর প্রবেশ 

রোমিও। আচ্ছা, আমি কি আমার অন্তরাত্মাকে ছেড়ে কোথাও যেতে 

পারি? পৃথিবী কি কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ঘুরতে পারে? অতএব আমি আমার 

অন্তরাত্মার কাছেই চলে যাই। হে পৃথিবী, তুমি তোমার কেন্দ্রেই ফিরে যাও। 

(প্রাচীর লঙ্ঘন করে ওদিকে বাগানের মধ্যে লাফ দিল ) 

মাফিউশিওসহ বেনভোল্লোর প্রবেশ 

বেনভোল্লো। রোমিও, ভাই রোমিও, তুমি কোথায়? রোমিও! রোমিও ! 

মীকিউশিও ৷ রোমিও সত্যিই ভাল ছোকবাঁ। আমি তাকে অতি কষ্টে ঘরে 

এনে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। 
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বেনভোল্লে!। না, না, সে এইদিকে ছুটে এসে বাগানের পাচিলটা লাফ দিয়ে 
টপকেছে। তুমি তাকে ডাক। 
মাকিউশিও | না না, আমি মন্ত্র পড়ে ডাকব। রোমিও, প্রেমেপড়া 
ভাবোম্মাদ, পাগল! ছোকরা । অন্ততঃ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেও জানিয়ে 

দাও তুমি কোথা আছ! প্রেমের এক ছত্র ছড়া অন্ততঃ খল, 

আমি তা শুনে খুশি হই নিশ্চিস্ত হই। অন্ততঃ একবার বল, হায়! 

বল, হায় প্রেম, হায় সাধীহারা কপোত ! আমার ভেনাসের নামে কিছু 
প্রশত্তি গাও। আর তার একচোখো কানা ছেলে কিউপিডের নামে কিছু 

কুৎসার কথা বলঃ যে কিডাঁপডএর নিক্ষিপ্ত ফুলশরে জর্জরিত হয়ে রাজা 

কফেচুয়ার মত লোক সামান্ত এক ভিখারিণী মেয়েকে ভালবেসেছিল। 

কিন্ত কই, কোন কথাই ধে শোনে না, নড়েও ন! চড়েও না । বাদরট! মরল 

নাকি। আমাকে আবার তাহলে মন্ত্র পড়তে হবে। রোমিও, আমি আবার 

তোমায় হুন্দরী রোজালিনের নামে দিব্যি দিয়ে ডাকছি। তার উজ্জল 
চোখ, উচু কপাল, বেগুনি বঙের ঠোঁট, স্থললিত পদযুগল, কম্পিত উরু 
আর তার এঁ বাগানবাড়ির বিস্তৃত ক্ষেত্র__এই সব কিছুর দিব্যি দিয়ে তোমাস্প 

ভাকছি? তুমি একবার দেখা দাও। 
বেনভোল্লো। যদ্দি সে তোমার কথা শুনতে পায় তাহলে সে কিন্ত রেগে 

যাবে তোমার কথায় । 

মাকিউশিও । না, এ কথায় সে রাগতে পারে না। এ কথায় শুধু তার চৈতন্য 
হবে। একথায় সে রাগত যাঁদ তার প্রেমিকা অন্য কোন মাক্সাবী 
মন্ত্রের দ্বারা মুগ্ধ করে রাখত তাকে । তার প্রতি আমার আমন্ত্রণের মধ্যে 

অসৎ বা অন্দর কিছুই নেই। শ্ধু তার চৈতন্যোদয়ের জন্যই আমি তার 
প্রেমিকার নামে তাকে ডেকেছি। 

বেনভোল্লো। এদিকে এস। সে নিশ্চয়ই এই গাছগুলোর মাঝখানে 

লুকিয়ে আছে। রাত্রিকালে হয়ত সে এইখানেই বাসা নেবে। তার 
প্রেম অন্ধ এবং অন্ধকারেই ত৷ ভাল মানায়। 
মাঞ্িউশিও। প্রেম যদি অন্ধ হত তাহলে নিশ্চয়ই তার লক্ষ্য ঠিক হত না 
নিশ্চয়ই একটা মেডলার গাছের তলায় বসে ভাবত তার প্রণয়িনী সেই 

গাছের ফল। কিন্তু হে রোমিও, তুমি যদি হতে এক আশফল আর সে 

যদি হত এক উন্মুক্ত ক্ষেত্র! যাই হোক বিদায় ভাই, এই ঠা মাটিতে 
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আমার ত আর ঘুম হবে না। আমি আমার গরম বিছানায় গিয়ে শুয়ে 
পড়িগে। 

বেনভোরো। তাই চল। এখানে বুথাই তাকে খুজে ফেরা। শত 
খুজলেও এখানে তাকে পাওয়া যাবে না । (সকলের প্রস্থান.) 

দ্বিতীয় দৃশ্ত। ক্যাপুলেতদের বাগানবাড়ি। 
রোমিওর প্রবেশ 

রোমিও। ষে নিজে কখনো আঘাতের বেদনা অনুভব করেনি সে অপরের 
ক্ষত দেখে উপহাস করে । 

উপরের দিকে এক জায়গায় জুলিয়েতের আবিঠাব। 

থাম থাম, উপবের জানাল। দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে না? ওটা যেন জানালা 
নয়, ভোরের পূর্ব দিগন্ত আর জুলিয়েত হচ্ছে ভোরের সোনালি সুর্য । হে 
সুন্দর সোনালি ন্র্য তমি ওঠ উঠে তুমি ছোট হয়েও যে চাদের থেকে বেশী 

সুন্দর, যে চাদ তোমা রূপের হিংসায় ঈর্ষান্বিত, দুঃখে বিমলিন সেই চাদকে 
নিঃশেষে নাশ করো । তুমি তার আর দ্বাসী হয়ে থেকো না, কারণ সে 
তোমায় ঈর্ষা করে। মলিন আর পাণ্ডর তার পোষাক, সে পোষাক একমাত্র 

নির্বোধ ছাড়া আর কেউ পরে না। আমার প্রশয়িনী আমার অন্তরের বাণী 

জুলিয়েত জানে না সে নিজে কত স্ুন্দবী। সে এখন মুখে কিছু বলছে 
না, তবু তার চোখ ছুটি কত কথা বলছে। সে সব কথার উত্তর দেবার 
মত সাহস আমার আছে। কিন্তু তার চোখছুটি যেন আমায় কিছু বলছে 

না। নৈশ আকাশের ছুটি সুন্দর তারকার অন্থরোধে ও যেন তাদের ক্ষণিকের 

অন্রপস্থিতিতে কিরণ দিচ্ছে মিট মিট করে। সেই ছুটি উজ্জ্বল তারকার 
জায়গায় ওর উজ্জ্লতএ চোখ ছুটি যদি এমনি করে কিরণ দিতে থাকে 

তাহলে তারা! ম্লান হয়ে যাবে সে চোখের কাছে দিবালোকের কাছে সামান্য 

প্রদীপের যত। সে চোখের আলোর উজ্জলতা এত বেশী ষে পাখিরা এই 
রাত্তিকেই দিন মনে করে গান গাইতে শুরু করে দেবে। আহা দেখ দেখ, 

সে তার কপোলখানি কেমন তার হাতের উপর রেখে দিয়েছে, হায়, আমি 
যদি ওর ওই হাতের দস্তান। হতাম তাহলে কেমন ওত কপোলের ম্পশস্থুখ 

অনুভব করতাম। 

স্লিয়েত। হা আমার কপাল। 

রোমিও। কথা বলছে। বলো, আবার কথা বলো হে উজ্জ্বল দেবছৃত ॥ 
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বিম্ময়াহত কোন মানুষের বিহ্বল চোখের সামনে মস্থরগতি মেঘমালার উপর 
দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাতাসের শুন্ততার গভীরে এগিয়ে যাওয়া 

দ্রুতগামিনী কোন দেবদুতের মতই তোমায় সুন্দর আব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে 
আজকের এই রাত্রির অন্ধকারে । 
জুলিয়েত। রোমিও, তুমি কোথায়? তুমি তোমার পিতাকে অস্বীকার 

করো ; পিতৃদত্ত নামকে পরিহার করো। তাহলে আমিও আমার পিতৃনায় 

পরিহার করব। আর তা ন| হলে আমার কাছে ভালবাসার কথা আর 

বলো না। 

রোমিও । (্বগত ) আমি কি আরও শুনব না এখনি কথা বলব? 
জুলিয়েত। তুমি নও» শ্তধু তোমার নামটাই আমাদের শক্র। তুমি ত 
মন্তেগড নও, তুমি তুমিই । কে মন্তেণ্ড? হাত না, পা না, মুখ না, কোন 
মানুষের কোন অঙ্গ প্রতঙ্গ না, শুধু একটা নামমাত্র । তাহলে রোমিও, 

তুমি অন্ত ষে কোন একটা নাম ধারণ করে৷ না কেন? নামেতে কি আছে? 

গোলাপকে দি তুমি অন্ত নামে ডাক, তাহলে গন্ধ ত তার তেমনই মিষ্টি 
থাকবে! তেমনি বোমিওকে অন্য নামে ডাকলেও তার প্রেমের পূর্ণতা 
তেমনি থাকবে। স্থতরাং হে রোমিও, তুমি তোমার নাম পরিহার করে 

সম্পূর্ণরূপে আমার হও। ৃ 

রৌমিও। আমি তোমার কথা শিরোধার্য করে নিলাম । এখন থেকে 

তুমি আমায় শুধু তোমার প্রিয়তম বলে ডাক। এখন থেকে আমি আর 
রোমিও নই। 

জুলিয়েত। কে তুমি, তুমি কেমন ধারা মানুষ যে এই রাত্রির অন্ধকারে 
লুকিয়ে এসে আড়ি পেতে আমার কথা! শুনছ ? 
রোমিও । আমি আমার নামের পরিচয় দিয়ে বলব না আমি কে। আমার 
নাম আমীর কাছেই এক স্ববণ্যবস্ত। কারণ এ নাম তোমার কাছে শক্র। 

এ নাম লিখলে আমি ত৷ ছি'ড়ে দিতাম এই মুহূর্তে । 
জুলিয়েত। আমি এখনো তোমার খুব বেশী কথা শুনিনি, তবু 

তোমার গলার ম্বব আমি চিনতে পেরেছি। তুমি কি আর রোমিও 
মন্েগু নও? 

রোমিও। তুমি যদি এ দুটো নাম পছন্দ না করো তাহলে আমি এ ছুটোর 
কোনটাই নই। 
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জুলিয়েত। বলো, কোথা হতে এবং কেমন করে তুমি এখানে এলে? 
আমাদের বাগানের পীচিল অত্যন্ত উচু এবং তাতে ওঠা খুবই কষ্টকর । 
তাছাড়া যদি আমার আত্মীয় স্বজণ্রো তোমায় এখানে দেখতে পায় তাহলে এ 

জায়গা হবে তোমার মৃত্যুন্বরূপ । 

রোমিও । প্রেমের হালকা পাখার দ্বারাই আমি এত উচু পাচিল স্বচ্ছন্দে লঙ্ঘন 
করতে পেরেছি। কোন পাথরের বাধাই প্রেমকে ঠেকিয়ে রাখতে পাবে 
না। প্রেমিকেরা যা সাহস করে করার চেষ্টা করে তাই তারা করতে পারে । 

স্থতরাং তোমার আত্মীয় পরিজনেরা আমায় কোনমতেই ঠেকিয়ে রাখতে 
পারবে না। 

জলিয়েত। তারা যদি তোমায় এখানে দেখে তাহলে তারা তোমায় হত্যা 

করবে। 

রোমিও । হা! ভগবান ' তাদের তরবারির বিশট! আঘাতের থেকেও ভয়ঙ্কর 

তোমার হুন্দর চোখের চাউনি। তোমার ওই সুন্দর চোখের চাঁউনির জন্য আমি 
তাদের যে কোন শক্রতা সহ করতে পারি। 

জুলিয়েত। যাই হোঁক, আমি কোন মতেই চাই না যে তারা তোমায় এখানে 

দেখে ফেলুক। 

রোমিও | আমি নৈশ পোষাকে নিজেকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছি যে তারা 

আমায় দেখতে পাবে না। তাছাড়া দেখতে পেলেও ক্ষতি নেই। তাদের হাতে 
আমার মৃত্যুও ভাল, কিন্তু তোমার ভালবাস! হারিয়ে বেঁচে থাকার কোন 
অর্থই হয় না। 

জুলিয়েত। কে তোমায় এখানে আসার পথ বলে দিল ? 

বোমিও। আমার ভালবাঁসাই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এল | ভালবাস৷ 

আমায় দিয়েছে পথের নির্দেশে আর আমি চোখ দিয়ে চিনে চিনে এখানে 

এসেছি । আমি কোন স্থদক্ষ নাবিক নই, তবু তুমি কোন এক অন্তহীন সমুদ্রের 
সুদ্ুরতম উপকুলে থাকলেও আমি তোমার মত বত্ব লাভ করার জন্য অসংখ্য ঢেউ 

ভেঙ্গে চরমতম এক ছুঃসাহসিক অভিষানের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে স্বচ্ছন্দে 

যেতে পাবি। 

জুলিয়েত। তুমি জান» আমার চারিদিকে অন্ধকার। সে অন্ধকারে মুখ 

আমার ঢাকা পড়ে গেছে, তা না হলে দেখতে পেতে, আজ আমি আমার 

নিজের কথাতে কতখানি লজ্জিত হয়ে উঠেছি আর সে লজ্জায় কেমন 
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ভাবে আরক্ত হয়ে উঠেছে আমার গালছুটি। তবে ধদি কিছু অসঙ্গত বলে 
থাকি তাহলে স্বেচ্ছায় আমি তা অস্বীকার করব। কিন্তু ও সব বাইরের 

মান সম্মানের কথ! বাদ দাও। একটা কথা আমায় স্পষ্ট করে বল দেখি, 

তুমি কি আমায় সত্যি সত্যিই ভালবাস? তুমি হয়ত বলবে, হা, আর 
আমি তাই মেনে নেবো । সে যাই হোক, তনূ তুমি শপথ ক-তে 'বও না। 

সে শপষ তোমান মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে পরে। এইজন্ই লোকে বলে 

প্রেমিকের শপথবাক্যে জোভ হাসে। হে বোমিও, ,তুমি সত্যি করে বল, 

তুমি আমায় ভালবাস কিনা। অথবা যদি তুমি আমায় খুব সহজলভ্য 

বলে ভেবে থাক, তাহলে আমি কিন্তু ভীষণ রাগ ক'ব। যা-তাই করব। 

তখন তুমি “না না বলে আমার মান ভাঙ্গাবে। কিন্তু তুমি যাই ভাবনা 
কেন, পৃথিবীতে যে কোন নামে শপথ করে আমি বলতে পারি, আমি সত্যিই 
তোমায় খুব ভালবাপি। একথা! আমি মুখ ফুটে বলছি বলে তুখি হয়ত 

ভাবছ আমার আচরণটা খুব হালকা হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু আমায় বিশ্বাস করো, 

আশ্চর্য ভাবে চটুল চতুর সেই সব মেয়েদের থেকে ঢের বেশী আমি নির- 
যোগা।। অবশ্ত আমি স্বীকার করছি, আমার আর চাঁপা! ও মিতভাষী 

হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তোমার উপস্থিতির কথা জানবান আগেই 
তুমি যখন আমার ভালবাসার গোপন আবেগের কথা সব শুনেই (ফলেছ তখন 
তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। তবে আর যাই করো, আজ রাত্রির 

অন্ধকারে যা সব বলে ফেলেছি সেগুলোকে খুব হালকা বা তুন্চ ভেবো না । 
রোমিও । প্রিয়তমে, এ ঘে দেখছ চাদ, যে চাদ চারিদিকের গাছগুলোর 

মাথায় রূপোর টিপ পরিয়ে দিচ্ছ, সেই চাদের নামে শপথ করে বলছি আমি 
তোমায় ভালবাসি । 

জুলিয়েত। না, না, যে চঞ্চল অস্থির টা প্রতি মাসে তার কক্ষপথ পরিবর্তন করে 

সেই চাদ্দের নামে শপথ করো না। তাহলে তোমার ভালবাসাও এ চাদের মতই 

চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠবে। 

রোমিও । তাহলে কার নামে শপথ করব? 

জুলিয়েত। শপথ একেবারেই করে না। একাস্তই যদি করতে চাও ত 

আপন আত্মার নামে করো; তোমার আমার একাস্ত প্রিয় আরাধ্য দেবতার 

মত পুজনীয় সেই আত্মার নামে শপথ বরো, আমি তা স্বস্ছন্দে বিশ্বাস 
করব। 
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রোমিও । যদি আমার অস্তবের অস্তরতমা! প্রিয়তমা-_ 

স্লিয়েত। থাক থাক। আর শপথের দরকার নেই । যদিও তোমার সাহ্চর্ষে 

আমি আনন্দ পাই, তবু আজকের এই রাত্রির মিলনে আমি কোন আনন্দ 

পাচ্ছি না। আজকের এ মিলন একান্তভাবে আকম্মিক, অবাঞ্চিত এবং 

অসঙ্গত। বিদ্যুদ্দামের মতই এ মিলন ক্ষণস্থায়ী যা দেখতে না দেখতে 

মিলিয়ে যায়। তবে আজকের এই অসম্পূর্ণ মিলনের বসন্ত কুঁড়িটি বাতাসের 
অঠকুল স্পর্শ পেয়ে স্থন্দর ফুল হয়ে ফুটে উঠবে পরবর্তাঁ মিলনের মধ্যে। 
আজকের মত বিদায়। যাও বিশ্রাম নাও গে। আশ! করি বক্ষোসংলগ্ 

হৃৎপিণ্ডের মত তুমিও আমার অন্তরের কাছে আসবে । আরও কাছে, 

অনেক কাছে। 

রোমিও । শোন, তুমি কি তাহলে আজ আমায় এমনি অতৃ্ঠ অবস্থায় ছেড়ে 
যাবে? 

জ্বুলিয়েত। আজকের এই রাত্রিতে কি ধরণের তৃপ্তি তুমি চাঁও ? 
রোমিও । আমি চাই, প্রেমের বিশ্বন্ততার শপথ বিনময়। যে শপথ আমি 

তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই 

জুলিয়েত। সে বির, আগেই করেছি। তুমি ফিরে দিলে আবার তা 
করব। 

রোমিও । ফিরে নিতে চাও । কেন প্রিয়তমে? প্রেমের জন্য ? 

ভুলিয়েত। আমি যাঁকে ভালবাসি তাকে দেবা জন্যই ফিরবে নিতে চাই। 
আমার দানশক্তি সমুদ্রের মতই অনন্ত, আমার প্রেম সমুদ্রের মতই গভীর। 

আমার দানশক্তি আর প্রেম ছুটোরই সীমা নেই শেষ নেই। তা যতই দিই 

ততই বেড় যায়। 
( ধাত্রী ভিতর থেকে ডাকল ) 

ভিতরে কিসের যেন গোলমাল শুনছি । বিদায় প্রিয়তম ।_-এই ধাইমা এসে 

পড়েছে । হে মস্তেগুতনয়। আর এখানে মোটেই থেকো না। পরে আমি 

আবার আসব । (প্রচ্থান ) 

রোমিও । হে স্ুুখনিশি! এখন বাত্রিকাল বলে আমার ভয় হচ্ছে। এই সব 

কিছুই স্বপ্ন ॥ এ সব কথা যা এতক্ষণ শুনলাম তা এত মধুর এত সুখশ্রাব্য 

যে তা কখনই বিশ্বান করতেই পারা যায় না। একেবারে অলীক বলেই 

হনে হচ্ছে। 

১-_--$ 
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উপরে জানালার ধারে ভুলিয়েতের পুনরায় আবিঠাব 

ভ্লিয়েত। যাবার আগে তিনটে কথা বলার আছে তোমায়। আমার 

প্রতি তোম।র ভালবাসার যদি কোন সম্মানজনক অর্থ থাকে, আর বিয়েই যদি 
সে ভালবাসার উদ্দেশ্ত হয়, তাহলে তুমি আমায় একজন লোক মারফৎ 

জানাবে কখন কোথায় কিভাবে সে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হবে। আমি কালই 

তোমার কাছে লোক পাঠাব। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার জীবনের 

যথাসর্স্ব অর্পণ করব তোমার চরণে, সুখে ছুঃখে সারাজীবন অহ্গামিনী 
হব তোমার। 

ধাত্রী। (ভিতর থেকে) দিরদমণি। 

জপিয়েত। আমি আসণ্ছ এখনি। কিন্তু যদি ভাল না বোঝ ত চলে 

যাবে । , কিছু মনে করো! না। 

রোমিও। আমার সমগ্র অন্তরাত্মা স্পন্দিত হচ্ছে__ 

জ্লিয়েত। অসংখাবার ধন্যবাদ । বিদায়! (প্রস্থান ) 
রোমিও। পাঠবিমুখ স্কুলের ছেলের] যেমন তাড়াতাড়ি বই ছেড়ে উঠে যেতে 

চায় তেষনি ভাড়াতা'ড় প্রেমিক যেতে চায় তার প্রেমাম্পদের কাছে। কিন্তু 

ছেলের! যেমন স্কুলে যেতে চায় না তেমনি £প্রমিক প্রেমিকারাও ছাড়তে 

চায় না পরস্পরকে । 

জুলিয়েতের পুনঃপ্রবেশ 

জ্লিয়েত। শোন রোমিও, শোন। ওঃ আমার যদি বাজপাখির মত গলার 
স্বর উচু হত তাহলে আমি ওই শান্ত পক্ষিরাজকে ফিরিয়ে আনতাম। কিন্তু আমি 
পরাধীনা মেয়েমানুষ বলে বেশী জোরে ডাকতে পারি না। তা না হলে 

রোমি গর নাম ধরে বারবার ডেকে ডেকে প্রতিটি গিরিকন্দর ফাটিয়ে ফেলতাম। 

আমার গলার স্বরটাকে ক্রমশ তীত্রতর করে মিথ্যাগর্ভ প্রতিধ্বনির স্বরটাকেও 

বিকৃত করে তুলতাম। শোন রো।মও। 

রোমিও। কে ডাকে আমায়? যেন আমার অন্তবাত্বমাই ডাকছে আমার 

নাম ধরে। বাত্রিকালে (প্রমাম্পদের কণ্ধনি মধুরতম সঙ্গীতের মত কতই 
ন! শ্রুতিহ্থকর । 

জ্লিয়েত। বোমিও ! 

রোমিও । প্রিয়তমে ? 

স্ববলয়েত। আগাম,কাল বেলা কার সময় তোমার কাছে লোক পাঠাব? 
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রোমিও। বেলা নপ্টার সময়। 

জুলিয়েত। পাঠাতে কোন ভুল হবে না ত? এখন থেকে কাল সকাল 

নণ্টা পর্যস্ত এই সমক্টুকুকে সুদীর্ঘ কুড়ি বছরের ববধান বলে মনে 
হচ্ছে। ওই দেখছ, তোমায় কেন আবার ডেকে আনলাম তাই ভুলে 

গিয়েছি। 

রোমিও। ঠিক আছে, যতক্ষণ না তোমার তা মনে পড়ে, ততক্ষণ আমি 
এখানে দাড়িয়ে থাকি। 

জুলিয়েত। তুমি এখানে দাড়িয়ে থাকাকালে সেকথা আমার মণ্ই পড়বে না। 
তুমি যতক্ষণ এখানে থাকবে আমার সমস্ত মন জুড়ে থাঁকবে শুধু তোমার সঙ্গহুখ, 
কত ভালবাসি সই কথা । 

রোমিও । তবৃ আম 'এখানেই দাড়িয়ে থাকব। অন্য কোন কাজের কথা অন্ত 
কোথাও যাবার কথ! সব ভুলে যাও তুমি । 

জুলিয়েত। একি. সকাল হয়ে গেল যে! তুমি চলে যাও। তোমায় 

যেতে বলছি, কিন্ত যেতে দিতে পারছি না। আমার আবস্থাটা হয়েছে 

ঠিক এমন এক নিষ্ু্ন পক্ষিপাপিকার মত যে তার বন্দী পাখিটার পায়ে 
রেশমী সুতো বেধে কিছুট! ছে'ড় দিয়ে অল্প অল্প উড়ত দেয় কিন্তু 

পরক্ষণেই স্থতো| ধরে টান দেয় অর্থাৎ পাখিটার অবাধ মৃক্তিকে মে কোন 
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রোমিও । মন হয়, আ মও যেন তোমার সেই পাখি হই। 

জুলিয়েত। আমারও মনেতে জাগে সেই সাধ। তবে আবার ভয় হয়, 
তুমি আমার সেই পাখি হলে হয়ত বা আমার আদর-্যত্রের আতিশয্যে 
তোমাকে মেরেই ফেলব। যাই হোক বিদায়। বিদায়! বিদায় জানাতে 

গিয়ে অহ্ুভব করছি মধুর এক বেদনা । ক্রমশই দেরি হয়ে যাচ্ছে, রাত্রি ভোর 

হয়ে আসছে। 

বোমিও। তোমার গেখে যেন নিব্রা নেমে আসে। বুকে যেন বিরাজ করে 

শাস্তি। হায়, আমিও যদি পেত।ম এরকম নিদ্রান্থথ। যাই হোক, এবার আমার 
গুরুকে গিয়ে সব কিছু বলে তার সাহায্য চাইবো । (সকলের প্রস্থান ) 

তৃতীয় দৃশ্ঠ। ফ্রায়ার ল:রন্সের গুহ] । 
ঝুড়ি হাতে ফ্রায়ার লরেন্দের প্রবেশ 

ফ্রায়ার লরেন্স। রাত্রির ভ্রকুটিকে অগ্রাহ্থ করে ধূসর রঙের সকাল হাসছে। 
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লালে লাল হয়ে উঠেছে পৃব দিগন্তের মেঘগুলো। পরাভূত অন্ধকার 
পানোম্মন্ব মানুষের মত টলতে টলতে টিটানের অগ্রিচক্র ও দ্িবালোকের 

পথ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে দ্রে। ন্থর্ধের তেজ একেবারে জলন্ত হয়ে ওঠার 

ও বাত্রির শিশিরবিন্দুগুলো শুকিয়ে যাবার আগেই আমাকে আমার 

সাজিটিকে সুন্দর সুন্দর ফুলে ভরে তুলতে হবে। পৃথিবীই হচ্ছে প্রকৃতির 
মা এবং এই পৃথিবীই হচ্ছে তার সমাধিস্থল। তার সমাধিক্ষেত্রই হচ্ছে 
জন্মজঠর। আর সেই জঠর হতে আমরা যত সব মানুষও জন্মগ্রহণ করি। 

এই পৃথিবীমাতার শ্তন্ত পান করে বিভিন্ন ধরণের মাহ্ষ বিভিন্ন রকমের 

গুণ লাভ করে থাকে । সব মানুষই একই বকমের গুণ চীয়, তবু কিন্ত 

গ্রতিটি মাহ্ষ একে অন্যের থেকে কত পৃথক। সমস্ত গাছপালা ওষধি ও 

পাথরে নিহিত আছে এক একটি শক্তশালী গুণ। কিন্তু এক দিক দিয়ে এটি 

যেন খুব খারাপ, অন্ত দিক দিয়ে এটি পৃথিবীতে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ 
উপকার করে থাকে । আসল কথা হলো, প্রয়োগ । প্রয়োগের উপরেই বস্তার 

সব গুণ নির্ভর করে। প্রয়োগবিশেষে খারাপ বন্তও ভাল ফল দান করে। 

অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগের ফলে গুণ দোষ হয়ে ওঠে, আবার দোষও 

গুণ হয়ে দীড়ায় সঠিক প্রয়োগের ফলে। এই ছোট্ট ফুলটার পাপড়িগুলোর 

মধ্যে বিষ আছে, আবার ওষুধের আরোগ্যশক্তিও আছে। এই ফুলের 

বাণ নিলে মনপ্রাণ প্রফুল্ল হয়; কিন্তু আস্বাদন করলে হৃদপিণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 

ইক্জিয়শক্তি বিকল হয়ে যায়। মান্ষের মত সব গাছপালার মধ্যেও 
পরম্পরবিরোধী ছুটি গুণ বিরাজ করে-_-গুণ আর দোষ। ভাল আর মন্দ। 

যেখানে খারাপের প্রাধান্য থাকে-__সেখানে মৃতু ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলে তার 
আধারটিকে। 

রোমিওর প্রবেশ 

বোমিও। ন্ুপ্রভাত গুরুদেব । 

ফ্রায়ার ল। আশীর্বাদ করি বৎস। তাই বলি, এত সকালে কার মধুর 
কণশ্বর আমায় অভিবাদন করলে। বস, আমার মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই 
কোন দুশিস্তা ঢুকেছে তোমার মাথায় আর সেই জন্বেই তুমি এত সকালে 
বিছানা থেকে উঠে এসেছে। সাধারণতঃ বৃদ্ধদের চোখের মধ্যেই এই 
দুশ্চিন্তার ছাপ বেশী থাকে আর ষে চোখে দুশ্চিন্তা থাকে সেখানে হম 
কিছুতেই আসে না! কিন্তু যৌবন যেখানে অক্ষত, মস্তি যেখানে 
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ছুশ্িন্তামুক্ত এবং একেবারে হালকা, সোনালি ঘুম সেখানেই বাস! বাধে 
সবচেয়ে বেশী। তাই তোমার এত সকালে ওঠা দেখে মনে হচ্ছে হয় 

মনমেজাজ খারাপ থাকার জন্য ঘুম হয়নি গতরাত্রে অথবা! গতরাত্রে একেবারে 

শোয়াই হয়নি। ৃ 
রোমিও। আপনার শেষ ধারণাই সত্য। গতকাল কোন মধুর বিশ্রাম আমি 
লাভ করতে পাবিনি। 

ফ্রায়ার ল। হে ভগবান ক্ষমা করো । তবে কি তুমি রোজালিনের সঙ্গে ছিলে? 
রোমিও। রোজালিনের সঙ্গে! না গুরুদেব সে নাম আমি ভুলে গিয়েছি । সে 

নাম মনে করা মানেই দুঃখ । 

ফ্রায়ার ল। তা নাহয় হলো ; কিন্ত ছিলে কোথা? 

রোমিও । আমি আপনার কথার উত্তর দেবার আগে আপনি আর একবার 

প্রশ্ন করুন। আমি আমাদের শত্রুদের ভোজসভায় যোগদান করেছিলাম । 

সেখানে আমায় একজন আঘাত করে নিজেও আহত হয়। আমাদের 

ছুজনেরই আঘাতের আরোগ্যতা নির্ভর করছে আপনার সাহায্য আর 

পবিত্র শ্সেহের উপর। কারো প্রতি কোন ঘ্বণা আমি পোষণ করি না 

গুরুদেব, কারণ আমি শক্রকে ঘ্বণা করলে শক্ররা আমায় আবার ঘ্বণা 

করবে। 

ফ্রায়ার ল। সবকিছু সোজাস্জি খুলে বলত বাছা, ব্যাপার কী। হেয়ালি করে 

কোন কিছু বললে হেয়াপির মত করেই তার উত্তর পাবে। 

রোমিও। তাহলে শ্ুন্নন, আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে ধনী ক্যাপুলেতের 

েয়েকে ভালবাসি । আমি যেমন তাকে ভালবাসি সেও তেমনি আমাকে 

ভালবাসে । সব কিছুরই যোগাযোগ হয়ে গেছে, একমাত্র শুধু পবিত্র বিষ্বের 

অনুষ্ঠানটাই বাকি। কোথায় কখন এবং কিভাবে আমরা মিলিত হয়েছি, আমরা 

ভালবাসা নিবেদন করেছ এবং শপথ বিনিময় করেছি তা একে একে সব বলব 

আপনাকে । এখন শুধু এই থাক। 

ফ্রায়ার ল। হাঁয় পবিত্র সাধু ফ্রান্সিস! কী আশ্চর্য পরিবর্তন! যে 
রোজালিনকে তুমি এত ভালবাসতে সেই রোজাপিনকে কি এত তাড়াতাড়ি 

তুমি ত্যাগ করেছ? তরুণ তরুণীদের ভালবাসা কি তাহলে তাদের অন্তরে 
থাকে না, থাকে তাদের চোখে? হা জেন মেরিয়া, কি দিয়ে ধুয়ে তোমার 

গপ্তদ্বয়কে প্রস্তুত করেছিলে, কতখানি লবণজল দিয়ে সিদ্ধ করেছিলে তোমার 
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প্রেমকে, ষে তার কোন আস্বাদ পেলে না? আকাশে এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে 
তোমার দীর্ঘশ্বাস, হুর্যতাপে এখনো! তা উবে যায়নি; তোমার পৃরনো আতর্তনাদের 
ধন এখনো আমার কানে বাজছে । এখনো তোমার গওদষে পুবনো ভয়ের 
রেখা দেখা যাচ্ছে। এখনো! তামুণ্ছ যায়ন। এই সমস্ত ভয় উদ্বেগ সবকিছু 
রোজালিনের জন্যেই । কিন্তু এর মধ্যেই সব বদলে গেল ? তাহলে একথা স্বীকার 
করো, স্পষ্ট করে বল, যেখানে পৃরুষদেরই কোন মনের জোর নেই, সেখানে 
মেয়েদের ত সহজেই পতন ঘটতে পারে। 
রোমিও। আপনি আমাকে টৌজালিনকে ভালবাসার জন্য ভৎসনা 
করছেন । 

ফ্রায়াব ল। ভালবাসার জন্য নয়, তাকে ত্যাগ করার জন্য, বুঝেছ বাছা ? 
বোমিও। এবং আমাকে আপনি সে ভালবাসাকে কবর দেবার জন্ত 
বলছেন। 

ফ্রায়ার ল। না, এক ভালবাশাকে কবর দিয়ে অন্য এক ভালবাসার দ্রিকে হাত 

বাড়াতে বলিনি । 

রোমিও। আমাকে আপনি আর তিরস্কার করবেন না। তাকেই অমি 

এখনো ভালবাসি । আমার সদ্ধবহারের বিনিময়ে সদ্বাবহার, ভালবাসার 

বিনিময়ে ভালবাসা আমি যেন পাই। কিন্তু আমি যাকে ভালবাসি সে এ- 
বিষয়ে ততথানি তৎপর নয়। 

ফ্রায়ারল। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, তোমার ভালবাসা যা কিছু সব 

তোমার মনে মনে। তা কখনো উচ্চারিত হয় না। যাই হোক, এখন এস ত 

আমার সঙ্গেঃ চল আমি তোমায় সাহাযা করব । হয়ত তোমার আমার দুজনের 

সংযুক্ত চেষ্টায় তোমাদের বংশগত বিবাদেরও অবসান ঘটতে পারে । মিলন আর 
ভালবাসায় সে বিবাদের শেষ পরিণতি ঘটতে পারে । 
রোমিও। তাই চলুন। আমি এই মুহূর্তেই তৈরি হয়ে পড়েছি। 
ফায়ার ল। সব কাজ ধীরে এবং ভাবনা চিন্তা করে করবে। যারা যত জোৰে 

দৌড়োয় তারা তত তাড়াতাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে। 

চতুর্থ দৃশ্য । 
বেনভোল্লো ও মাকিউশিওর প্রবেশ 

মাফিউশিও। শয়তানটা গেল কোথায় বল দেখি । গতরাত্রে সে বাড়িই 

ফেবেনি । 
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বেনভোল্লো | হ্যা, তার বাবার সঙ্গে তার দেখাই হয়নি। গুদের লোকের সঙ্গে 
আমার কথা হবেছে। 

মাকিউশিও। হবে আবার কি, রোজালিন নামে সেই হ্ৃায়হীন মেয়েটা তাকে 
এমনভাবে কষ্ট দিচ্ছে ঘে বেচারা পাগল হয়ে যেতে পারে । 

বেনভোন্।। বৃদ্ধ ক্যাপুলেতের টাইবণ্ট নামে 'এক আত্মীয় রোমি€র 
বাবাকে একখানা চিঠি দিয়েছে । 

মাকিউশিও । আমার জীবন 'নবে বলে শাপসিয়েছে। 

বেনভোল্লো । রোমিও ঠিক তার উত্তর দেবে। 

মাকিউশি*। যে ,কউ চিঠি লিখতে পাবে সেই তার উত্তর দিতে পারে । 
বেনভোল্লো । না তা বলছি না। যে তাকে চিঠি লিখেছে তারই মুখের উপর 

জবাব দেবে। তার সাহস কত দেখিয়ে দবে। 

মাকিউশিও | আহা, বেচারা রোমিও ত মবেই গেছে । সেই শ্বেতাঙ্গী মেয়েটার 

কষ্ণকুটিল চোখের কটাক্ষে সে ক্ষতবিক্ষত, প্রেমসঙ্গীতের ধ্বনিতে কর্ণকুহর তার 

সততবিদ্ধ। অন্ধ প্রেমদেবতার ফুলশরে অন্তরাত্মা তার দীর্ণ বিদীর্ণ । আর তুমি 
বলছ কিনা সেই রোমিও টাইবন্টের সঙ্গে লড়াই কববে? 
বে-ভোল্লো। কেন, টাইবণ্টই বা এমন কি বীর ! 

মাকিউশি। কেন, সে বিড়ালদের রাজার থেকেও বড়। কত বড় সাহসী! 
কত সম্মানের পাত্র! গান গাইতে গাইতে সে যুদ্ধ করে। যুদ্ধকালে সময়ঃ 

অনুপাত ও দ্রত্বজ্ঞান তার অনেক। বিশ্রাম সে নেয় না বললেই চলে। 
সিক্ষের বোতাম সে খুব ভালবাপে। সে ডুয়েল লড়তেও জানে এবং সে 

ডুয়েল লড়ে থাকে । সে খুব বড় ঘরের ছেলে। পিছন থেকে ছুরি মারতে 

সে ওন্তাদ। 

বেনভোল্ে । কফি বললে, সেকি? 

যাকিউশিও। নতুন ধারার মাহুষ। বেশ লম্বা, বেশ ভাল লম্পট । ওরা নতুন 
আদব কায়দায় এমনই পক্ষপাতী যে পুরনো বেঞ্চের উপর বসতে চায় না। 
এটা কি সত্যি সত্যিই ছুঃখের কথা নয় দাদা যে, এই সব নব্যপস্থী সৌখীন 
উড়স্ত আশ্চর্য মাছির মত বাবুদের থেকে আমাদের মত প্রাচীনদের কষ্ট পেতে 
ছবে? 

রোমিওয় প্রবেশ 

বেনভোলো। এই ষে রোমিও আসছে । রোমিও আসছে। 
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মাফিউশিও। সঙ্গে সাথী নেই। এখন তাকে দেখতে লাগছে ঠিক ভাজ 

হেরিং মাছের মত। তোমার গায়ে মাংস নেই। এ অবস্থা তোমার কিকরে 

হলো? তুমি ষে শেষ হয়ে গেলে একেবারে! এখন ও যেন পেত্রার্কের 

গানের বিষয়বন্ত হয়ে উঠেছে। সে মনে করে তার প্রেমিকার তুলনায় লরা 
হচ্ছে বশধূনি, দিদেো কিছুই না, ক্রিওপেত্রা একটা বেদেনী, হেলেন একটা 

বেশ্টা। থিসবের চোখগুলো ধুসর-কেউ কিছুই না। মহাশয় রোমিও, 

স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে । আপনার ফরাসী কায়দায় প্রেম করার জন্ত 

ফরাসী কায়দায় অভিবাদন জানাচ্ছি। গতরাতে বেশ আমাদের ধেখক! 
দিয়েছ যা হোক। 

বোমিও | স্থ্প্রভাত। আমি তোমাদের ধেণকা দিয়েছি ? 

মাকিউশিও। ভুল মশাই শ্রেফ ভুল। তুমি এখনো ধরতে পারনি ? 
রোমিও । ক্ষমা করবে মাকি উশিও । গতকাল আমার এত বড় কাজ ছিল ষে 
এ বিয়ে ভুল ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক । 

মাফিউশি€। তা বটে, তোমাব কাজ এতই বড়ষেসে কাজের ঠেলায় মানুষ 
মানুষকে শম্মান দেখাতে পারে না। 

রোমিও । তুমি -সীজন্যের কথা বলছ? 
মাকিউশিও | তুমি ঠিকই ধরেছ। 
রোমিক। বিশেষ সৌজন্যমুলক আবিষ্কার সন্দেহ নেই । 

মাকিউশিও। শ্ুগু তাই নয়, আম একেবারে শিষ্টাচারের শাস। 

বোমিও। ফলের বলে শাস? 

মকিউশিও। ঠিকই তাই। 

রেনিও | কেন” আমার কি এখনো দাড়ে গজায়নি? 

মাকিউশিও। নিশ্চই গজিঘ্রেছে । যতক্ষণ তোমার মুখে একগাছি দাড়িও 
থাকবে ততদ্ষণ তোমার রসিকতাও থাকবে। তারপর তুমি হবে সত্যিকারের 
একা । | 

রোমিও । তুমিই হচ্ছ একমাত্র সত্যিকারের রূসিকদার । 
মাকিউশিও । এস বেনভোল্লো, বসিকতাতে একা আমি আর পেনে 

উঠছি না। 

রোমিও । চাবুক লাগাও। চাবৃক লাগিয়ে রসিকতা! বার করো৷। তা নাহলে 

আমি প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেব। 
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মাকিউশিও। আমাদের রসিকতাঁর যদি লড়াই হয় এভাবে তাহলে আমি 
হেরে ধাব। তাছাড়া তোমার মত আমি ত অলীক রাজহংসীর পিছনে ছুটতে 
পারব না । 

রোমিও । তুমি ত কোন কিছুর পিছনেই জীবনে ছুটে চলনি। 

মাকিউশিও। তুমি যদি ফের আমার সঙ্গে রসিকতা! করো তাহলে তোমার কান 
কামড়ে দেব। 

রোমিও | না না, কামড়ট'মড় দিও না। 

মাকিউশিও। তোমার রূসিকতাবু নি মিটি হলেও আসলে তা বড় তেতো । 
এ বড় ঝাঝাল মলা । 

রোমিও । বাজহংসীর যিষ্টি মাংসর সঙ্গে ভালই খাঁপ খাবে। 

মাকিউশিও | তোমার বূসিকতা বেশ মজাঁর জিনিস, তা ছোট বড় সব কিছুর সঙ্গেই 
থাপ খায়। 

রোমিও । কিন্ত তোমার মত বড় রাঁজহংসীর সঙ্গে খাপ খাবে কি? 

মকিউশিও। এখন কাজের কথা শোন, কেন তুমি এমন করে ভালবাসার পিছনে 
কাদতে কাদতে ছুটে বেড়াচ্ছ? ওসব ছেড়ে দাও। দেখ রোমিণ, তুমি 
একজন সদালাপী এবং মিশুকে ছেলে। তোমার ম্বভাঁব ভাল, তার 

উপর লেখাপড়া শিখেছ। তুমি জান না, এই ভালবাসার কাজটাই বোকা।'ম 
ছাড়া আর কিছুই নয়, ভালবাসার বাপারটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন মন্থর 

এক নদী যে তার আসল ধনটাকে কোন গর্তের মধো লুকিয়ে রাখতে 

চাইছে। 
রোমিও । থামে! থামো। 

মাকিউশিও। আমার কথা বলা "শষ না হতেই তুমি আমায় থামিয়ে দিতে 
চাইছ। 
রোমিও । না ন1! তোমার গল্প অনেক লম্বা হবে। 
মাকিউশিও। তুমি ভুল করছ। আমি ভূমিকা না করেই আসল কথার 
মাঝখানে চলে গিয়েছিলাম । খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যেত। 

রোমিও । এ ষে খুব ভাল পোষাক দেখছি। 

ধাত্রী ও পিটারের প্রবেশ 

মাকিউশিও। পোষাক মানে, একটা শাল। 

বেনভোল্পো। একটা নয়, ছুটো, মেয়ে এবং মবদ। 
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ধাত্রী। পিটার । 

পিটার । যাচ্ছি। 

ধাত্রী। আমার পাখাখানা । 

মাকিউশিও | হ্যা, শ্িটার পাখাটা নিয়ে এস। কারণ পাখার মধ্যে নিজের 

কুৎসিত মুখখানা ঢাকতে চায় । পাখাট! ওর মুখের থেকে ভাল। 

ধাত্রী। নমস্কার মশাই | 

মাকিউশিও | নমস্কার মহাশয়া। ভগবান আপনার ভাল করুন। কিন্তু 

এখন দুপুর হয়ে গেছে যে। ঘড়ির নোংরা কীটাটা দুপুরের ঘরের উপর 
চেপে বসেছে। 

ধাত্রী। তুমি কেমন ধরনের ভদ্রলোক? এ কী ধরণের কথা ? 

রোমিও । ও এমন একজন মানুষ ভগবান যাঁকে পাঠিয়েছে, যে নিজের ধ্বংস 

নিজেই ডেকে আনবে। 

ধাত্রী। বাঃ, বেশ কথা ত, নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনবে । আচ্ছ। 

মশাই বলতে পারেন, কোথায় গেলে আবার আমি ছোকরা রোমিওর 

দেখা পাব? 

রোমিও । আমি তা বলতে পারি, কিন্তু তুমি যখন তাকে খু্গে পাবে 
তখন সে আর ছোকবা থাকবে না, বুড়ো হয়ে যাবে একেবারে । ওই নামে 
আমিই সবচেয়ে ছোট । 

ধাত্রী। বাঃ আপন ত বেশ কথা বলেন। 

মাকিউশিও | হা বাবা, খারাপ কথাটা ভাল হয়ে গেল! খারাপ কথাটাকে 

ভাল বলে ধরে নেয়! বৃঝি বা বিচ্গের কাজ? 

ধাত্রী। আপ'নই যদি রোমিও হন তাহলে আপনার সঙ্গে আমার একটা 

গোপন কথা! আছে। 

বেনভোল্লে! । বোধ হয় রোমিওকে নৈশভোজনের নেমস্তল্ন করবে ? 

মাকিউশিও। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। 

রোমিও। কিহলো? 

মাকিউশিও। না কিছু না। একটা খড়গোস শ্যার। একটা বুড়ো 
খড়গোস। (পায়চারি ও গান করতে লাগল) আচ্ছা রোমিও, তুমি 

এখন বাড়ি যাবে না? তাহলে তোমাদের বাড়িতেই মধ্যাহ্ন ভোজনটা 

লার! বাবে। 
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রোমিও । তুমি আগে যাও, পরে আমি যাচ্ছি। 
মাকিউশিও | বিদায় বৃদ্ধা মহিলা । বিদায়। (গানের স্থরের ভঙ্গীতে ) 
মহিলা, মহিলা, মহিল!। (মাকিউশিও ও বেনভোলোর প্রস্থান ) 

ধাত্রী। আচ্ছা মশাই, লোকটা কী ধরনের ব্যবসায়ী! একেবারে 

বাচালতায় ভরা । 

রোমিও। ও এমই একজন ভদ্রলোক যে কথা বলতে ভালবাসে। 
ও এক মৃহ্তে যত কথা বলতে পারে, লোকে একমাসে তা পারে 

না। 

ধাত্রী। ও আমার বিরুদ্ধে যদি কোন কথা বলে তাহলে আমি কিন্তু দেখে 

নেব ও কেমন লোক । ও রকম কুড়িটা ফতো৷ ছোঁড়াকে আমি জব্দ করতে পাঁবি। 

আমি একট! বাজারে মেয়েছেলে বা চটুল প্পেম-প্রেম খেলার মেয়ে নই। ও যদি 
নিজের খুশিমত আমাকে ব্যবহার করে বা যা তাই বলে তাহলে তোমাকে কিন্ত 

তার ফল ভোগ করতে হবে। 

পিটার। কই, আমি ত কাউকে তোমাকে খুশিমত ব্যবহার করতে দেখিনি । 

যদি তা দেখতাম তাহলে অস্ত্র কোষের ভিতরে থাকত না। সঙ্গে সঙ্গে 

বেরিয়ে পড়ত। কেউ আমাব সংঙ্গ ঝগড়া করলেই আমি অস্ত্র বার করে ফেলি 

আবার আইনেরও সাহায্য নিই ৷ 

ধাত্রী। আমি এত রেগে গিয়েছি যে আমার . সর্বাঙ্গ কাপছে। ঠগ 
জ্বয়োচোর কোথাকার ।-কিছু মনে করবেন না মশাই (রোমিণ্তর প্রতি ) 

মেয়েটা] আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে । সে আপনাকে যা 

বলতে বলেছে তা বলার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। আপনি 
ঘি তাকে বোকা বানান অথবা তার সঙ্গে কারচুপি খেলেন তাহলে কিন্ত 
ধুব খারাপ হবে, তাহলে সেট! ভদ্রঘরের মেয়ের পক্ষে খুবই অপমানজনক বাপার 

হবে। কারণ তার বয়স খুবই কীাচা। 
রোমিও। ধাইমা, তোমার পালিতাকন্তাকে আমার কথা বলে বলবে যে আমি 

তোমার একথার প্রতিবাদ করছি। 
ধাত্রী। নানা, আমি নিশ্চয়ই তা বলব। হা! ভগবান, সে নিশ্চয়ই খুশি হবে 

একথা শুনে । 

রোমিও। তুমি তাকে আমার সন্বদ্ধে কি বলবে? নিশ্চই খারাপ কিছু 
হলবে না। 
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ধাত্রী। আমি তাকে বলব যে আপনি প্রতিবাদ করেছেন। আর আমি মনে কৰি 

তা করে আপনি ভদ্রলোকের উপযুক্ত কাজই করেছেন। 
রোমিও। কোন রকমে স্থযোগ করে আজ বিকালে তাকে আসতে বল না। 

তাকে ফ্রায়ার লরেন্সের আস্তানায় যেতে বলবে। সেখানেই আমাদের 

স্বীকারোক্তি ও বিয়ের কাজ সব হয়ে যাবে। এই নাও তোমার সেই 
পারিশ্রমিক । 

ধাত্রী। নানা মশাই, একটা টাকাও আমি নিতে পারব না। 
রোমিও । যাও, যাও। তোমাকে নিতেই হবে। 

ধাত্রী। আজকের বিকালে? আচ্ছা ও ওখানে ঠিক যাবে। 

রোমিও। আর একটু দীড়াও, এই মঠের পিছনের দেওয়ালের পাশে এক ঘণ্টার 
মধ্যেই আমার একজন লোক গিয়ে তোমাকে একটা ঘড়িবু সিড়ি এনে দেবে। 

সেটা সাবধানে রাখবে । এ সিড়ি বেয়েই আমি বাত্রিতে গোপনে দেখা করব। 

ওটা যেন আমার চরম আনন্দের চুডায় ওঠারও সিড়ি। বিদায়, খুব সাবধান 

কিন্ত। আমি অবশ্য তোমার পারিশ্রমিক পুধিয়ে দেব। আচ্ছা বিদায়, আমার 
কথা! তোমার মনিবকন্ণাকে বলো । 

ধাত্রী। তোমার লোক খৃব বিশ্বাসী ত? তুমি কি জান না, দুজনের গোপন কথা 
তৃতীয় ব্যক্তিকে বলতে (নই ? 
রোমিও । সে বিষয়ে ভাবনার কিছু নেই। আমার লোক ইম্পাতের মতই 
থাটি। 
ধাত্রী। ভালই তাহলে । আমার মনিবকন্যা খুব মিষ্টি মে:য়। হা ভগবান। 

তাহলে বপি শোন। এই শহরে প্যারিস নামে একজন জমিদার আছে। 

সে ওকে বিয়ে করতে পেলে বর্তে যায়। কিন্তু ও তাকে বিষাক্ত সাপের 

মৃত ভয় করে এড়িয়ে চলে । আমি যদি মাঝে মাঝে ওকে বাগাবার জন্যে বলি, 

প্যারিস খুব ভাল লোক, ওর মুখখানা তাহলে মলিন হয়ে যায়। আচ্ছ! 

বোজমেরি আর রোমিও নামের আগ্যাক্ষর এক না? 

রোমিও । কেন কি হলো ধাইম! ? ছুটো নামের প্রথমেই 'র” আছে। 
ধাত্রী। ওমা, তোমাকে ঠকাচ্ছি। ওটা হচ্ছে একটা কুকুরের নাম। কিন্ত 
আমার মনে হচ্ছে ওর নামটা অন্য অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে । 

রোমিও । আমার কথাটা তাহলে ভাল করে বৃঝিয়ে বলো! তাকে। 

ধাত্রী। নিশ্চয়ই, হাজার বার বলব। পিটার ! 
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পিটার। আসছি। 

ধাত্রী। (পাখাখানা পিটারের হাতে দিয়ে ) আগে আগে চল । 
ৃ (প্রন্থান ) 

পঞ্চম দৃশ্য । ক্যাপুলেত পরিবারের বাগানবাঁড়ি । 

জুলিয়েতের প্রবেশ 

জুলিয়েত। ঘড়িতে ঠিক নস্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ধাইমাকে আমি পাঠিয়েছি। 
আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে ফিরে আসবে বলেছিল । হয়ত সে তার দেখাই পায়নি-- . 

না, তা হতে পারে না। ওর আবার পা-টা খোড়া। প্রেমিক-প্রেমিকার 

ছুতদ্দের আর দ্রুতগতি হওয়া উচিত, চিন্তার মতই তাদের ষে হৃর্ধরশ্মি ছায়াকে 

পাহাড়ের পিছনে ঠেলে ফেলে দ্রুত এগিয়ে যায় তার থেকে দশগুণ গতিশীল হওয়া 

দ্ববুকার। এজন্য দ্রুতপক্ষ কপোত প্রেম আকর্ষণ করে তাড়াতাড়ি; এজন্য 

প্রেমদেবতা বাতাসের মতই ভ্রুতগতি। এখন সুর্য মাথার উপরে ; বেল! ন'টা 
থেকে এখন বারোটা । মধ্যাহ্ন গত হতে চলল, তবু এখনো সে ফিরল না। 
প্রণয় কি জিনিস সে যদ্দি বৃঝত, যদ্দি তার শিরায় যৌবনের উত্তপ্ত রক্তের 
ঢেউ বয়ে যেত, তাহলে গতিশীল বলের মতই দ্রুত ফিরে আসত । তাহলে 
আমার কথা আমার প্রেমাম্পদকে সব জানিয়ে তার কথাও পৌছে দিত আমার 
কাছে। কিন্তু বৃড়োরা জীবন্ম ত, জড়বৎ, মন্দগতি, সীসের মতই গুরুভার এবং 

ঘলিন। 

ধাত্রী ও পিটারের প্রবেশ | 

হা ভগবান! উই ত এসে পড়েছে। ও আমার মিষ্টি ধাইমা, খবর কি 

বলত? তাব সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছে? তোমার লোকটাকে সরে 
যেতে বল। | 

ধাত্রী। পিটার, তুমি দরজার বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো । 
(পিটাবের প্রস্থান) 

স্ুলিয়েত। ও আমার মিষ্টি ধাইমা, এবার বলত । হে ভগবান, মুখটা তোমার 
অমন বিষ্র কেন? খবরটা ছুঃখের হলেও তুমি আনন্দের সঙ্গে বল। যদি 
খবর হয়ঃ তাহলে অমন বিষণ্ন মুখে বলে স্ুুখবরের মাধূর্যটাকে নষ্ট করে 

দিতে চলেছ। 

ধাত্রী। আমি এখন ক্লাস্ত; আমাকে একটু সময় দ্বাও। হাড়গুলো সব 

ব্যথা করছে। কী জোরেই না পথ চলেছি । 
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জুলিয়েত। আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি আমার দেহের হাড়গুলো দিয়ে 
তোমার কাছ থেকে খবরটা নিই। নাঃ না, আমি প্রার্থনা করছি, তুমি বল, 
সব কিছু বল। 

ধাত্রী। হা ভগবান। এত তাড়াতাড়ি কেন? তুমি একটুখানি অপেক্ষা 
করতে পারছ না? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, আমি হ্বাপাচ্ছি। 

ভুলিয়েত। তোমার যখন এ কথাটা বলার ক্ষমতা আছে যে তোমার কথা বলার 

ক্ষমতা নেই, তাহলে কি করে বিশ্বাস করব ঘে তোমার সত্যিই কথা বলার ক্ষমতা 

নেই? আসল কথাটা না বলার অজুহাত দেখাতে গিয়ে যতটা! দেরি করছ কথাটা 
বলতে তত দেবি হত না । খবরটা ভাল না মন্দ? আগে এ কথাটার উত্তর দাও। 

যাহোক একট। বল এবং তাহলে আমি এখনকার মত চুপ করে থাকব। শুধু বল; 

খবরটা ভাল না মন্দ। 

ধাত্রী। তোমার পছন্দটা মোটামুটি । কেমন করে বর বাছাই করতে হয় তা 
তুমি জানই না। রোমিও! না না। অবশ্য তার মুখখানা যে কোন 
লোকের থেকে ভাল। তার পাও ভাল। তার চেহারা, হাত পায়ের 

পাতারও তুলনা হয় না। যদিও সে সৌজন্যের ফুল নয়, তথাপি সে ভেড়ার 
ছানার মতই শান্ত। ভগবানের নাম করে যা ভাল বোঝ কর বাবা। মধ্যান্ক 

ভোজন করেছ বাড়িতে? 
জুলিয়েত। নানা এসব আমি আগেই জানতাম। এখন বিয়ের কথা কি বলল 

তাই বল। তার কি হলো? 

ধাত্রী। হা ভগবান' আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে হচ্ছে মাথায় কে যেন 

ঘা দিচ্ছে, মাথাটা এখনি কুড়িটা টুকরো হয়ে যাবে । আমার পিঠেও ব্যথা 
করছে। গোটা পিঠটা । এখন দেখছ তুমি এত তাড়াতাড়ি যাওয়া আসা করিয়ে 
আমায় মারার জন্য পাঠিয়েছিলে । 

জুলিয়েত। আচ্ছা, সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু হে আমার মিষ্টি ধাইমা, 

আমার প্রিয়তম কি বলল তা বল না। 

ধান্রী। একজন সৎ ভদ্রলোকের যা বলা উচিত তাই বলেছে তোমার 
প্রিপ্নতম। আমি বলছি ত, সে ভদ্র, সুন্দর এবং গুণবান। তোমার ম| 

কোথা? 

জুলিয়েত। আমার মা কোথা? আমার মা ভিতরে আছে। কোথায় 

আবার থাকবে? এই কি তোমার উত্তর হলো আমার কথার? 
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“তোমাব প্রিয়তম ভদ্দলোকের যা বলা উচিত তাই বলেছে, তোমার ম! 

কোথায় ? 

ধাত্রী। ও হরি, মেয়ের কথা শোন। তুমি এতই রেগে গেছে? আমাব 

ব্যথিত হাড়গুলোর উপর ধেশ ওলেপ দিলে যাহোক। যাও, তুমি 
তোমার খবর নিয়ে এস নিজে গিয়ে। 

জুলিয়েত। বেশ ত ঝামেল! দেখছি । এখন রোমিও কি বলল তাই বল। 

ধাত্রী। আজ তোমার বাইরে যেতে সময় হবে ? 

ভুলিয়েত। হ্যা, হবে। 

ধাত্রী। তাহলে তুমি সোজা ফ্রায়ার লরেন্সের আস্তানায় চলে যাবে । সেখানে 

একজন .লাক তোমার স্বামী হবার জন্য এবং তোমাকে তাব স্ত্রী করাব জন্য অপেক্ষা 

করবে। এখন দেখছি খুশির রক্তে তোমার গালগুলো লাল টকটকে হয়ে 
উঠেছে। অন্ত কোন খবর শুনলে তা দেখতে হত বেগুনি বঙের। যাও 
তুমি গর্ভায় যাও। আমাকে যেতে হবে আবার অন্য দিকে একটা মই আনতে । 

সেই মই দিয়ে তোমার প্রিয়তম রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এলে পাখির বাসায় 

উঠবে। তোমরা আনন্দ করবে আর আমাকে খেটে খেটে ম তে হবে। তবে 

রাতিতে যত দায়ত্বের বোঝ। তোমাকেই বইতে হবে। আমি এখন খেতে যাচ্ছে, 

তুমি তোমার ঘরে যাও। 

ভুলিয়েত। যাকে বলে একেবারে চরম সৌভাগ্য । বিদায় ধাইম] । 
ষষ্ঠ দৃশ্য । ফ্রায়ার লরেন্সের আস্তানা 

ফ্রায়ার লরেন্স ও রোমিওর প্রবেশ । 

ফ্রারার লরেন্স। ঈশ্বর যেন তোমাদের এই শুভকাজে স্ুপ্রসন্গ হন। পরে যেন 

কোন ছু:খ পেতে না হয়। 

রোমিও । ঈশ্বর দয়া করুন, যত দুঃখ আসে আম্থক। আমার প্রিয়তমাকে 

দেখে যে আনন্দ আমি পাই মে আনন্দকে কোনদিন ম্লান করে দিতে পারবে ন! 

সে ছুঃখ। আপনি শুধু মন্ত্রত্বারা আমাদের ছুটি হাত এক করে দিন। 
তারপর দেখ মৃত্যু অমাদের এই ঠেমকে গ্রাস কঃতে পারে কিনা। 

তাকে একবার আ।মার বলে ডাকতে পারাটাই যবেষ্ট বলে মনে করি। 

ফ্রায়ার ল। এই সব ভয়ঙ্কর আনন্দেরা কন্ত ভয়ঙ্করভাবেই পরিসমাপ্তি হয়ে 
থাকে এবং জয়ী হয়েও মৃত্যুবরণ করতে হয় সে আনন্দকে । বারুদ ও 

আগুনের মিললে যেমন বিস্ফোরণ ঘটে, এবং তারা উভয়েই শেষ হয়ে যায়, 
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তোমাদের এই মিলনও তেমনি বিপজ্জনক। যে মধূ খুব বেশী মিষ্টি তা 
মাহুষের ক্ষুধা নষ্ট করে দেয় এবং তার অতিরিক্ত মাধূর্ধের জন্য লোকে তা৷ 

এড়িয়ে চলে। তেমনি ভালবাসাবাসির ব্যাপারে মধ্যপন্থা মেনে চলতে 
হয়, তাহলে সে ভালবাস দীর্ঘস্থায়ী হয়। বেশী তাড়াতাড়ি বা বাড়াবাড়ি 

করা মোটেই ভাল নয়, কারণ অতিদ্ররতির ফলও অবশ্য মন্দগতির মতই 
খারাপ হয়। 

জ্বলিয়েতের প্রবেশ 

এ আসে প্রিয়তমা । কত হালকা ওর পা। ও পায়ে পাষাঁণ কখনো ক্ষন 

হবে না। লঘৃপক্ষ ফড়িং যেমন গ্রীশ্বকালের বাতাসে উড়ে বেড়ায় কিন্ত 
মাঁটিতে নামে না, তেমনি প্রেমিক প্রেমিকারাও লঘুপক্ষ ও দ্রুতগামী হয়ে ওঠে 
সংকেত অনুসারে মিলনকুঞক্জে যাবার বেলায় । তবে প্রেমের অহঙ্কারও তেমনি 

অলীক এবং গুরুত্বহীন। 

জ্লিয়েত। প্রণাম গুরুদেব । 
ফ্রায়ার লরেক্গ। আমাদের পক্ষ থেকে রোমিও তোমাকে ধন্যবাদ দেবে। 

জ্লিয়েত। ধন্যবাদ তাকেও দেওয়া উচিত । এক! আমি তার ধন্যবাদ নিতে 

যাব কেন। 
রোমিও। আচ্ছা জুলিয়েত, তোমার আনন্দ যি আমার আনন্দের সমান 

হয় এবং ভোমার দক্ষতাও বেশীঃ তাহলে গানের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ 

করো । আমাদের এই মিলনে যে আনন্দ লাভ করেছ তা তোমার গানের 

সরে ফেটে পড়ক আর সেই সবরের ছ্বারা চারপাশের বাতাসকে মধুর করে 

তুনুক। 
জুপিয়েত। যাদের মধ্যে কিছু সারবন্ত আছে, যারা শুধু কথাসার নয়, 

তার! কখনে। বাইরের অলঙ্কারের বা জাকজমকের দণ্ড করে না, করে ত 

তাদের বস্তরই বড়াই করে। যার! তাদের সম্পদ্রের গণনা করতে পারে 
তারা ত কাঙাল। আমার প্রেমসম্পদ এতই বেশী যে তা মাপতে 

পারি না। 

ক্রায়ার ল। এসো) এসো আমার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলি। 

যতক্ষণ পস্ত না৷ তোমরা ছুজনে ধর্মমতে মিলিত হচ্ছ ততক্ষণ তোমরা ছুঙ্জনে 

নির্জনে থাকবে না। (প্রস্থান ) 
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ভৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম দৃশ্য । বারোয়ারীতলা 

মাকিউশও, বেনভোল্লো ও কয়েকজন ভৃত্যের প্রবেশ 

বেনভোল্লো। আমি তোমার পায়ে পড়ি মাকিউশিও, চল আমরা চলে 
যাই। আজ বড় গরম। কাপুলেত বাড়ির লোৌকজনেরাও সব বাইরে 
বেরিয়েছে । দেখা হলেই একটা হাঙ্গামা হবে। দারুণ গরমের দিনে 

মানুষের বক্ত সহজেই গরম হয়ে ওঠে । 

মাকিউশিও। তুমি হচ্ছ এমন ধরণের লোক যারা মদের দোকানে ঢুকে 

একপাত্র খেতে না খেতেই তরোয়ালট। টেবিলের উপর রেখে বলে, তোমাকে 

আমার আর প্রয়োজন নেই । কিন্ত দ্বিতীয় পাত্র পেটে পড়তেই কোন 

দরকার না থাকলেও খাপের মধ্যে তরোয়াল খুজতে যায় । 

বেনভোল্লো। আমি কি সেই ধরনের লোক? 

মাকিউশিও । যাও যাও। তোমার মত রাগী লোক সারা ইটালিতে একটাও 

নেই। তুমি খুব তাড়াতাড়ি রেগে যাও আর রাগলেও তেমনি আগুন 
হয়ে ওঠ। 

বেনভোল্লো। কি করে শুনি। 

মাকিউাশও। তোমার মত যদ্দি আর একজন কেউ থাকত তাহলে তোমরা 
ছুজনে মারামারি করে মরে যে.ত। হ্যা, তুমি হচ্ছ এমনই লোক যে তোমার 

থেকে কারে দাড়িতে একগাছ৷ কি দুগাছা চুল বেশী বা কম থাকলে তার 
সঙ্গে ঝগড়া করবে। কাউকে স্থপারী কাটতে দেখলেও তুমি তার সঙ্গে 

ঝগড়া করবে, কারণ তার চোখ কটা। যাদের চোখের তার কট! তারা 

এমনি যাতে তাতে ঝগড়া করে। ডিমের ভিতরটা যেমন মাংস ভন্তি 
থাকে তোমার মাথাটাও তেমনি ঝগড়ায় ভরাঁ। ঝগড়া করার জন্য তেমনি 

তুমি পচা ভিমের মতই প্রহারও খেয়েছ। একবার তুমি একটা লোক 

পথে কেশেছিল বলে তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে, কারণ তার কাশিতে 
রোদ পোয়াতে' পোয়াতে ঘুমিয়ে পড়া তোমার কুকুরটা জেগে উঠেছিল। 

ঈস্টারের আগে একটা দজি নতুন পোষাক পরেছিল বলেও তুমি তার সঙ্গে 
ঝগড়া করেছিলে । আর একটা লোক নতুন জুতোতে পরনো ফিতে 

লাগাচ্ছিল বলেও তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলে । আর তুমি নিজে আমাকে ঝগড়া 

না কণার জন্য শিক্ষ। দিচ্ছিলে। 
২.৫ 
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বেনভোল্লো। আমি যদি তোমার মত ঝগড়াটে হতাম তাহলে আমার 

জীবনের বীমা কেউ কিনত না। 

মাকিউশিও। ভারী তোমার জীবন তার আবার জীবন বীম|। 

টাইব্ট ও কয়েকজনের প্রবেশ 

বেনভো-ল্লা। এ কাপুলেতদের লেক আসছে। 

মাকিউশিও । আন্ুকগে, আমি ওদের গ্রাহথাই করি না। 

টাইবল্ট। (অনুচরদের প্রতি) তোমরা আমার শিছু পিছ এস: আমি 
ওদের সঙ্গে কথা বলব। (মাকউশিওর প্রতি) ও মশাইরা শুনুন শুনুন, 

আপনাদের একজনের সঙ্গে একটা কথ! আছে । 

মাকিউশিও। আমাদের একজনের সঙ্গে মাত্র একটা কথ! আছে? এই 
কথার সঙ্গে আর একটা কিছু অন্ততঃ যোগ করুন। এই ধরুন, কথার 

সঙ্গে সঙ্গে কিহু মারপিট। 

টাইব্ট। তাতে আমি সব সময়ই প্রস্তত। ভাল ত, আপনারাই প্রথমে 

শুরু করুন। 

মাকিউাশও। অন্যকে সুযোগ না৷ দিয়ে কেমন করে তা তুমি আশা করতে 

পার? 
টাইব্ট । মাকিউশিও। তুমি নিশ্চয় রোমিওর সহচর । 

মাকিউশিও। সহচর! আমাকে তুমি তার্ধের পাণ্ডা পেয়েছ নাকি। তার 
মানে সব জায়গাতেই ঝগড়া করার অদুহাত খজে বেড়াচ্ছ। এই দেখেছ 

পাগডাগিরির ছড়ি। এই ছড়ির চোটে নাচাতে পারি। একার সহচর 

বলার ফল দেখিয়ে দেব হাতে হাতে। 

বেনভোল্লো । এটা বারোয়ারা জায়গা, লোক আনাগোনা করছে অনবরত । 

হয় কোন [নঞ্জন জায়গায় গিয়ে কথা বল, না হয় তোমরা শান্তভাবে বৃক্তির 

সঙ্গে কথ বল। আর তা না হলে যাও। লোকে আমাদের দিকে 
তাকাচ্ছে। 

মাকিউশিও। তাকাবার জন্যেই মাস্থষের চোখ থাকে । অন্য কাউকে খুশি 

করার জন্যে আমি কোথাও যাব না। আমার নাম মাকিউশিও । 

যোমিওর প্রবেশ 

টাইবণ্ট। যাক, এবার আমাদের মধ্যে আর ঝগড়! করে কোন লাভ 

নেই। আমি যাকে চাইছিলাম সে এসে গেছে। 
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ষাকিউশিও । তুমি বলছ তোমার লোক এসে গেছে। কিন্তু আমি ফাসিকাঠে 
ঝুলব যদ্দি উনি তোমার জনমভ্র হিসাবে তোমার হুকুম তামিল করতে তোমার 

সঙ্গে মাঠে যায়। তব উনি একজন লোক বটেন। 

টাইবণ্ট। রোমিও, আমি যতটুকু তোমায় জানি তাতে আমি তোমায় এক 

শয়তান ছাড়া আর কিছু বলতে পারিনা । 
রোমিও। টাইবল্ট, আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমার এই অভঙ্্ 
সম্ভাষণে আমার রাগ হলেও আমি কিছু বললাম না । তবে জেনে রেখো, 
আমি মোটেই শয়তান নই। স্থতরাং চলে যাঁও, তুমি হয়ত আমায় চিনতে 
পারনি । 

টাইবন্ট। না ব্স। তুমি আমার যা ক্ষতি করেছ তা একথায় পুরণ হবে না । 
অতএব তরোয়াল ধরে! । 

রোমিও। আমি তোমার কথার প্রতিবাদ করছি। আমি কখনই তোমার 
কোন ক্ষতি করিনি। বরং তোমায় এত ভালবাসি ষে তার কারণ না জানা 

পর্যন্ত তুমি তা! কল্পনা করতেও পারবে না। স্থতরাং ক্ষান্ত হোন হে কাপুলেত 
বংশধর । মনে রাখবেন ক্যাপুলেত এই নামটি আমি আমার নিজের নামের 
মতই শ্রদ্ধা করি। সন্তৃষ্ট হোন। 

মাকিউশিও। থাষ থাম রোমিও। তোমার এ আত্মসমর্পণ অপমানজনক 
এবং গ্লানিকর। এ কথা শুনে আমার সব ধের্য হারিয়ে ফেলছি আমি। 
টাইবন্ট, ইছুর-রাজা, তুমি কি ভেবেছ এখান থেকে চলে যাবে! 

টাইবণ্ট | না গেলে তুমি কি করতে চাও আমাকে নিয়ে? 

যাকিউশিও । মহাশয় ইছুব-রাঁজা। ' আমি শুধু তোমাদের নয়জনের মধ্যে 
একজনের জীবন শেব। পরে আটজনকে মজা! দেখাব! তুমি তোমার তরোয়াল 
বার করো । | 
টাইব্ট । আমি দেখে নেব তোমাকে । (অসি নিষ্কাশন ) 
রোমিও । শোন মাকিউশিও, শান্ত হও । অস্ত্র সংবরণ করো। 

যাকিউশিও। (টাইবণ্টের প্রতি ) এসো! দেখি, কোথায় তোমার অস্ত্র । 

(যুদ্ধ) 
রোমিও । ওদের থামাও বেনভোল্লো। টাইবন্ট, মাকিউশিও, তোমরা 
থাম। তোমরা ভদ্রলোক হয়ে এইভাবে লড়াই করছ! তোমরা জাননা, 
ইবরাজ ভেরোনার রাজপথে এই ধরনের মারামারি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন? 
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(উইক রোহিওকে বাকা ছিত রোমিও ছাত্র নিচে নিয়ে নাকিউসিওকে 
ছা কাধে ভাব লোকজন নিয় প্রস্থান বরন |) 
মাকিউশিও। আমি আহত হয়েছি। ওরা কি চলে গেছে সবাই বিনা 

আঘাতে? দুটো বংশই ধ্বংস হোক। মনে হচ্ছে আঘাতটা খুব বেশী 

লেগেছে! | 
বেনভোলো । চোট লেগেছে? 

মাফিউশিও | হ্যা, একজায়গায় কেটে গেছে । কিন্তু এটাই যথেষ্ট। কই 

আমার চাকরটা কোথায়? আর কি হবে, যা একট! সার্জেন ডেকে শিয়ে 

আয়। 

রোমিও । ভয় নেই, আঘাঁতটা এমন কিছু গুরুতর নয়। 

মাকিউশিও । না, ক্ষতটা তেমন গভীর নয়ঃ আবার তেমন গীজজার দরজার মত 

চওড়াও নয়। কিন্তু এটাই যথেষ্ট । কাল দেখবে আমার অবস্থা কি হয়। 

আমাকে হয়ত বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে। ছুটে! বাড়িই জাহান্নামে 

যাক। বেটা ইছুর বেড়ালের মত একটা লোককে আঁচড়ে মেরে দিয়ে গেল। 

বেটা শয়তান, বদমাস, অঙ্কের বই পড়ে যুদ্ধ করে । তুমি মাঝখানে কেন এসে 
পড়লে রোমিও । তোমার হাতের নিচে আমি আহত হয়েছি। 

রোমিও । আমি ভেবেছিলাম সব ভালয় ভালয় চুকে ষাবে। 

মাঞ্িউশিও। আমায় কোন একট! বাড়িতে নিয়ে চল বেনভোলো, ন! হলে 

আমি মুচ্ছিত হয়ে পড়ব। তোমাদের ছুটে! বাড়িই জাহান্নামে যাক। ওরা 

আমার হাড় মাংস থেকে পোক। গজিয়ে ছাড়লে । নিপাত যাক ছুটো বাড়ি। 

( মাকিউশিওকে নিয়ে বেনভোল্লোর প্রস্থান ) 

রোমিও। এই ভদ্রলোক যুবরাজের শিকট আত্মীয় এবং আমার বন্ধু। 

আমার জন্তই আজ ও মারাত্মক আঘাতে আহত। টাইবন্টের নিন্দার 
আঘাতে আমার যশও ক্ষতিগ্রস্ত । অথচ এই টাইবণ্ট সম্বন্ধে আমার শ্টালক। 

হায় সুন্দরী ভুলিয়ে, তোমার সৌন্দর্যের মোহেই আমি এমন স্তরে ও 
তেজহীন হয়ে পড়েছি আজ । সেই ইম্পাতকঠিন সাহস ও তেজ আর নেই 
আমার মনে। 

বেনভোল্লোর পুনঃপ্রবেশ 

বেনভোল্লো । হায় রোমিও, বীর মাকিউশিও মারা গেছে। আমাদের এই 

মণ্যভূমিকে অকালে হেলাভ:র ত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেল। 
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রোমিও। আজ যে বিপদ ষে দুর্ভাগ্যের হুত্রপাত হলে! তার শেষ কোথায় 

"কে জানে। 

টাইবল্টের পুনঃপ্রবেশ 
বেনভোল্লো। গ্রচগ্ডভাবে ক্রুদ্ধ অবস্থায় টাইবণ্ট আবার এসে গেছে। 
রোমিও । মাকিউশিও মারা গেল আর ও বিজয় উল্লাসে জীব্তি অবস্থায় ঘুবে 

বেড়াচ্ছে। আর কোন শান্তশীতল নম্রতা বা ক্ষমা নয়। এক অগ্রিতপ্ত 
দ়তা আর ক্রোধোদীপ্ত কঠোরত। নেমে এস আমার আচরণে । শোন শয়তান 
টাইব্ট, যে স্বণা তুমি একদিন আমায় দিয়েছিলে, তা এখন ফিরিয়ে নাও । 
মাকিউশিওর আত্মা একটু আগে আমাদের ছেড়ে সবেমাত্র স্বর্গের পথে 

পাড়ি দিয়েছে । সে এখনও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমিও তার 
সঙ্গী হবে। জেনে রেখো, হয় তুমি না হয় আমি ঞ্ছজনের একজন তাৰ 
সঙ্গে যাবই। 

টাইবণ্ট। পাজী ছোকরা কোথাকার, তুমি যেমন তার ইহকালের সঙ্গী 
ছিলে তেমনি তার পরকালেরও সঙ্গী হবে। 

রোমিও। এখনই তা৷ বোঝা যাবে। (যুদ্ধ ও টাইবল্টের পতন) 
বেনভোল্লে! । রোমিও পালাও, চলে যাও এখান থেকে । শহরের লোকেরা 

সব জেনে গেছে । টাইব্ট মারা গেছে। হা করে দীড়িয়ে থেকো না। 

ধদি তুমি ধরা পড়ো তাহলে যুবরাজ নিশ্চয়ই তোমার ফাসির হুকুম দেবেন। 
স্থতরাং চলে যাঁও। 
রোমিও। আম হচ্ছি ভাগ্যের হাতের পুতুল মাত্র। 

বেনভোলো । এখনো দাড়িয়ে আছ? ( রোমিওর প্রস্থান ) 
নাগরিকদের প্রবেশ 

প্রথম নাগরিক। মাকিউশিওকে যে মেরেছে সে কোনদিকে পালাল? হ্যা 

হ্যা, টাইবল্ট খুনীটা মেরেছে । গেল কোনদিকে শয়তানটা ? 

বেনভোলো। ওই মরে পড়ে আছে টাইবন্ট। 

প্রথম নীগরিক। এখন মশাই চলুন ত আমার সঙ্গে। আমি ভেবোনার 
যুবরাজের নামে অভিযুক্ত করছি আপনাকে । আমার কথা শুনতে হবে 
আপনাকে । _ 

যুবরাজ, পারিষদবর্গ, মন্তে্ড ও ক্যাপুলেত পরিবারের সকলের প্রবেশ 
বেনভোল্লো। হে মহান যুবরাজ! আমি এই মারাত্মক ঘটনার সব কিছু 
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জানি। এখানে যে লোকটি মরে পড়ে রয়েছে সে আপনার আত্মীয় 
বীর মাকিউশিওকে হত্য! করেছে এবং যুবক রোমিও আবার একে হত্যা 
করেছে। 

ক্যাপুলেতপত্রী। আমার ভাইএর ছেলে টাইবণ্ট। শুহ্থন যুবরাজ, শুনুন 

আমার ন্বামী, আমার প্রিয় আত্মীয়ের রক্তপাত যখন হয়েছে তখন তার প্রতিশোধ- 

স্বরূপ মন্তেগ্ড পরিবারের লোকদেরও রক্তপাত ঘটাতে. হবে। রক্তের বালে 

রক্ত চাই। হায় আমার ভাইপো । 
বুবরাজ। বেনভোল্লো, আচ্ছা বলত. কে প্রথমে এই রক্তক্ষয়ী ঘটনার স্ুত্রপাত 

করে? | 
বেনভোল্লো। প্রথম শুরু করে টাইবণ্ট, ষে এখানে মরে পড়ে রয়েছে এবং 

রোমিও যাকে হত্যা *করেছে। রোমিও তাকে ভাল কথাই বলেছিল, 
ঝগড়া করতে নিষেধ করেছিল। ঝগড়া করলে আপনি অসন্তট হবেন 
সেকথাও বলেছিল। এই সব কথা সে শান্ত ও ভত্রভাবে তাকিয়ে হাটু 
গেড়ে অনুনয় বিনয়ের স্থরে বলেছিল। কিন্ত এসব কথা টাইবল্টের উদ্ধত 

ক্রোধকে প্রশমিত .করতে পারেনি । এসব কথায় সে কান দেয়নি। বীর 

মাকিউশিওর বক্ষ ভেদ করে সে চালিয়ে দেয় তার ইস্পাতের তরবারি। 
মাকিউশিও একহাতে টাইবল্টের আঘাত ঠেকাবার চেষ্টা করে এবং আর এক 

হাতে টাইব্টকে আক্রমণ করে। টাইবন্টও দক্ষতার সঙ্গে প্রত্যুত্তর দেয় তার। 
তখন মাকিউশও রোমিওর নাম ধরে চীৎকার করতে থাকে । রোমিও হাত 

দিয়ে থামাতে এলে তার হাতের তলা দিয়ে টাইবন্ট মাকিউশিওকে ভয়ানকভাবে 
আঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে আবার ফিরে এলে রোমিও তার নবজাত 

প্রতিশোৌধবাসনার বসে তাকে আক্রমণ করে। আমি তাদের ছাড়িয়ে 
দেবার আগেই টাইবন্ট নিহত হয়। আর তার পতনের সঙ্গে সঙ্গে রোমিও 

পালিয়ে যায়। এই হলো আসল কথা । একথা যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে 

আমার মৃত্যদণ্ড দিতে পাবেন। 

ক্যাপুলেতপত্রী । মন্তেগু পরিবারের আত্মীয় । ন্সেহের বশবতা হয়ে ও সত্যি 
কথা বলছে না। এই মারামারির ঘটনাতে কুড়িজন জড়িত আছে। এই 
কুড়িজন মিলে একজনকে হত্যা করেছে । আমি 'এখন বিচার চাই যুবরাজ এবং 

আশ! করি সে বিচার আমি আপনার কাছে পাব। রোমিও টাইক্টকে হত্যা 
করেছে আর সেজন্য তার মৃত্যুদণ্ড পাওয়া উচিত। 
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যুবরাজ । . রোমিও টাইবণ্টকে মেরেছে, টাইবল্ট মাকিউশিওকে হত্যা করেছিল । 
এখন টাইবপ্টের রক্তের মুল্য কে দেবে? 

মন্তেড। রোমিও নিশ্চয়ই না। মাকিউশিওর বন্ধু হচ্ছে রোমিও। আইনের 
মতে যে মৃত্যুদণ্ড লাভ করত টাইবল্ট; সে মৃত্যুদণ্ড রোমিও দিয়েছে নিজের 
হাতে । এতে অপরাধ কোথায় যুবরাজ? 
যুবরাজ। আমি সেই অপরাধের জন্য এই মুহূর্তে নির্বাসনদণ্ড দান করলাম 
রোমিওকে। আমি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছি তোমাদের 

পারম্পরিক ঘ্বণা বা হিংসা কতদুবে নিয়ে যায় তোমাংদর। তোমাদের এই 
রক্তক্ষয়ী ঝগড়া মারামারি দেখে আমার হৃদয়েও রক্ত ঝরছে । এজন্য এমন 

অর্থদণ্ড দান করব তোমাদের যাতে অন্কুতাপ ভোগ করতে হবে তোমাদের 

আমার এই ক্ষতির জন্ত। তোমাদের এ বিষয়ে কোন অনুনয় বিনয়, ওজর 

আপত্তি বা অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা কিছুই শুনব না আমি। স্থৃতরাং তা করার চেষ্টা 

করবে না। রোমিওকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে ব্ল। তা না হলে যখন 

যেখানে দেখতে পাওয়া যাবে তাকে সেই মুহূর্তেই সেখানে হত্যা করা হবে। এখান 

থেকে মৃতদ্দেহটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আমাদের পরবর্তী আদেশ পরে জেনে 

নিও। হত্যাকারীকে কখনই ক্ষম৷ করা যায় না। 

(প্রস্থান) 

দ্বিতীয় দৃণ্ত। ক্যাপুলেতদের বাগানবাড়ি। 

জুলিয়েতের প্র'বশ 

স্বুলিয়েত। সৃুর্যরথবাহী হে সপ্তাশ্বদল। আরও আরও ভ্রতবেগে চল অস্তাচল- 

পথে। তা না হলে ফীটনের মত একটা মন্দগতি গাড়িও তোমায় হার 

মানিয়ে দেবে। ত্বরান্বিত করো মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির আগমনকে । প্রেমিক 
প্রেমিকাদ্দের সুবিধার জন্য চারিদিকে ছড়িয়ে দাও রাত্রির কালো যবনিকা। 

যাতে করে পলাতক আসামীরা একটু তন্দ্রান্ুখ উপভোগ করতে পারে এবং 

আমার প্রিয়তম রোমিও অদ্বন্ত ও অবিদ্দিত অবস্থায় এসে আমার এই 
বাহ্যুগলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। প্রেমিক প্রেমিকারা তাদের 

আপন আপন সৌন্দর্যের আলোকেই দেখতে পায় তাদের-প্রেমের কার্ধাবলী। 
আর প্রেম যদ্দি অন্ধ হয় তাহলে রাত্রির অন্ধকারে তা শ্াচ্ছন্দ'বোধ করে 
বেশী। হে প্রিয় রাত্রিসহচরী, কৃুষ্ণবসনা হ্ন্দরী, তুমি এসে শিখিয়ে দাও, 

ছটি কোমারধশুত্র হৃদয়ের প্রণয়খেলায় আমি জিতেও কেমন করে হারতে 
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পারি। তুমি এসে তোমার কৃষ্ণ আবরণ হ্বারা আবৃত করে দাও আমার 
কপোলফল:ক প্রতিফলিত উদ্ধত অবাধ্য রক্তের উচ্ছ্বাসে । তার ফলে 
আমাদের আশ্চর্য প্রণয়লীলা যেন আরও বিশুদ্ধ, বলিষ্ঠঠ সরল গু 

মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। হে বাত্রি এস ত্বরা করি। হে রোমিও, 

অন্ধকার রাত্রির মাঝে তুমিই আমার দিন। উড়ন্ত দীড়কাকের কালো 
পিঠের উপর ঝরে পড়া তুষারের মত রাত্রির পাখায় ভর করে তুমি চলে 
এস। তোমার কষ্ণকুটিল ভ্রকুটি নিয়ে হে রাত্রি এসে পড়। আমার 

রোমিওকে এনে দাও। রোমিওর মৃত্যু হলে তুমি তাকে খণ্ড বিখগ্ড 
করে অসংখ্য নক্ষত্রের মাঝে ছড়িয়ে দিও আর তার ফলে রাত্রির আকাশটা 

এত স্বন্দর হয়ে উঠবে যে পৃথিবী আর হ্ূর্কে কোনদিন ভাল না বেসে 

শুধু বাত্রিকেই ভালবাসবে । হায়, আমি শুধু প্রেমের সৌধকে চিনেছি 
মাত্র। এখনো দখল করতে পারিনি; আমি বিক্রীত হয়েছি শুধ্, 
আমাকে এখনো! ভোগ করা হযম্ননি। কোন অধৈর্য শিশুর কাছে প্রাক-উৎ্সৰ 
রজনীর মত এদিন আমার কাছে অতীব ছুঃসহ। কোন শিশু নতুন পোষাক 
পেয়েও পরতে না পেলে তার যেমন অবস্থা হয় আমারও এখন সেই অবস্থা । আমার 

ধাইমা! আসছে দেখছি । 

দড়িহাতে ধাত্রীর প্রবেশ 

মনেহয় ও খবর আনছে । যে কথায় রোমিওর নাম থাকে সে কথা মনে হয় 

ঈশ্বরের আকাশবাণী। আচ্ছা ধাইমরা, কি খবর? ওটা কি দড়ি, রোমিও যা 
আনতে বলেছিল ? 

ধাত্রী। হ্যা হ্যাদড়ি। ( মাটিতে ফেলে দিয়ে ) 

জলিয়েত। তা ত হলো, খবর কি? তুমি হাতছুটো অমন করে মোচড়াচ্ছ 

কেন? 

ধাত্রী। হায় হায়! সে মরে গেছে, সে আর নেই, আমাদের সর্বনাশ 

হলে! । এমন দুঃখের দিন আর মাচষের আসে না। সে খুন হয়েছে, মারা 

গেছে। 
জ্বুলিয়েত। ঈশর কখনো আমাদের স্থখে এতখানি বাদ সাধতে পারে ? 
ধাত্রী। ঈশ্বর পারে না। কিন্ত রোমিও পারে। এমন যে হবে কে তা ভাবতে 

পেরেছিল! হা! রোমিও ! 
স্ুলিয়েত। তুমি কেন আমার শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছ? এ কষ্ট ভয়ঙ্কর নরক- 
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হঙ্রণাকেও হার মানিয়ে দেবে। রোমিও কি আত্মহত্য। করেছে? বল হা, 

কি না। যর্দি বল হা তাহলে পুরাণের ককাট্রিসের দৃষ্টিতে লুকিয়ে থাকা 
মৃত্যুবানের মতই তা হবে সাংঘাতিক | তুমি চোখ বন্ধ করে ইংগিতেও হা! বলতে 
পার। যাই হোক, হা ঝ৷ নাসংক্ষেপে যা উত্তর দেবে তার উপর নির্ভর করবে 

আমার জীবনের সথখছুঃখ | 

ধাত্রী। আমি দেখেছি তার আঘাত, নিজের চোখে দেখেছি । আঘাত 

পেয়েছে একেবারে বুকের উপর ৷ বুক্তে বক্তীক্ত হয়ে উঠেছে সারা দেহ। দেখলে 

যায়৷ হয়। 

ভুলিয়েত। হেরিক্ত নিঃম্ব অন্তর, এখনি বিদীর্ণ হও। চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাক 
এ চোখের দৃষ্টি। হে নিষ্ঠুর পৃথিবী, মাটিতে মিশে যাও একেবারে । একই 

শবাধারে সমাহিত হও রোমিওব সঙ্গে । 

ধাত্রী। হায় টাইবল্ট, আমাব বন্ধু টাইবপ্ট, ভদ্র সদাচারী। তোমার মৃত্যুও 
জামায় দেখতে হলে। ! 

ভূলিয়েত। কেন এমন দুর্ভাগ্য উপস্থিত হলো? রোমিও এবং টাইব্ল 

ছুজনেই মারা গেল' আমার জ্ঞাতিভাই এবং স্বামী দুজনেই যদি মারা 
যায় তাহলে আর কেউ রইল ন! পৃথিবীতে । সমস্ত পৃথিবী রসাতলে 
যাক । 

ধাত্রী। টাইবণ্ট মারা গেছে আর রোমিও নির্বাসিত হয়েছে । রোমিও তাকে 

ধূন করে পালিয়ে গেছে। 

জুলিয়েত। হা! ভগবান, রোমিওর হাতে টাইবন্টের রক্তপাত হছে! 

ধাত্রী। হা, ঠিক তাই হয়েছে । 

ভুলিয়েত। তাহলে ফুলের মত স্থন্দর একটা মুখের আড়ালে সাপের মত 

কুটিল হিংশ্র একটা হৃদয় লুকিয়ে ছিল। যেন সুন্দর গুহায় লুকিয়ে ছিল 
একটা ভয়ঙ্কর ড্রাগন। কপোতের পাখনাওয়ালা! দাড়কাক, শান্ত মেষশাবক- 

রূপী একটা নেকড়ে। দেবমহিমাধারী এক দ্বণ্য বপ্ত, উপর থেকে দেখে 
যা মনে হয় ঠিক তার বিপরীত। সুদর্শন অত্যাচারী। দেবদ্ুতরূপী এক 
শয়তান। একটা ভণ্ড সাধু । হে বিশ্বত্ষ্টা প্রকৃতি, এই হুন্দব মানবদেহরূপ স্বর্গের 

মাঝখানে যখন শয়তান স্থষ্টি করে রেখেছ তখন কী প্রয়োজন ছিল তোমার নরকে ? 

এ যেন অপাঠ্য অঙ্ীল লেখায় ভতি সুন্দরভাবে বাছাই করা একখান! বই । স্থদৃস্ 
প্রাসাদবাসী এক প্রতারক শয়তান। 
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ধাত্রী। মানুষের মধ্যে সততা বা বিশ্বাস বলে কোন জিনিস নেই। 

সবাই বিশ্বাসঘাতক । প্রতারক। আমাব লোকটা আবার কোথা গেল? 
আমার সেই ওষুধের শিশিটা দে। এই সব নানারকমের ঝড় ঝ্কি আর শোক- 

দুঃখের ঝামেলাই আমাকে অকালে বুড়ো! করে তুলেছে । রোমিওটার সত্যি 
সত্যিই লজ্জা পাওয়! উচিত। 
স্তুলিয়েত। এধরনের কথা বলার জন্ত তোমার জিবটা পুড়ে যাঁক। লজ্জা 
পাবার জন্য তার জন্ম হয়নি। তার মুখচোখের উপর লঙ্জা বসলে নিজেই 
লজ্জা পাবে। সারা বিশ্বের অধিপতির উপযুক্ত এক বিরাট আত্মসম্মানবোধ 

প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তার ভ্রযুগলে। ছি, ছি, ধিক আমার অন্তরে, এমন লোককে 
আমি ভত্'সনা কঃলাম। 

ধাত্রী। এঁক করছ তুমি, যে তোমার ভাইকে মেরেছে তার তুমি জয়গান 
করছ? 

জ্ুলিয়েত। তাহলে কি আমি আমার স্বামীর নিন্দা করব? হে আমার 

হতভাগ্য স্বামী, আমি কোন মুখে তোমার আবার গুণগান করব! আমাৰ 

শয়তান ভাইটিকে কেন কিজন্য তুমি মারলে! না মারলে ওই হয়ত আমার 
স্বামীকে খুন করে বসত। অতএব হে নিবোধ অশ্রু, তোমরা তোমানের 
উৎসে ফিরে যাও। তোমরা ভুল করে আনন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে 

এসেছিলে । এখন থেকে যা কিছু শ্রদ্ধা জানাবে তা শুধু ছুঃখকে। 

টাইবন্ট মারা গেছে বলেই আমার স্বামী বেচে আছে। টাইবণ্ট বেঁচে 
থাকলে আমার স্বামীকে মেরে ফেলত সে। এটা তবৃও স্বস্তির কথা। 

তবে আমি কীাদছি কেন? টাইবল্টের মৃত্যুর থেকেও একটা খারাপ খবর 

ছিল যাতে আমি মর্থাহত হয়েছি। “টাইবন্ট মৃত এবং রোমিও নির্বালিত' 

নির্বাসিত এই কথাটা আমি ভুলতে পারছি না কিছুতেই । অপরাধীর 
মনে পুরনো পাপচেতনার মত মনে বিধছে ! দশ হাজার টাইবল্টের মৃত্যুর 
থেকেও এ কথাটা অনেক বেশী ছুঃখজনক। আচ্ছা, টাইবল্টের মৃত্যুতেই 
ত সব কিছু চুকে যেতে পারত। অথব! যদি এমনই হয় যে শোরুদুঃখ সঙ্গী 

ছাড়া কখনো এক! আসেনা, তাহলে টাইবণ্টের সঙ্গে সঙ্গে আমার বাব! 

মা মরতে পারত। তা না, টাইবন্টেব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রোমিও নির্বাসিত। 
ধাত্রী আমায় খবরট1 দেবার সময় বলতে পারত টাইবণ্ট, রোমিও, জুলিয়েত 

তার বাবা ম৷ সব মরে গেছে। তানা বলে বলল কিনা রোমিও নির্বাসিত। 
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লবাই মরে গেলে তার শোকের কোন সীমা পরিসীমা থাকত না, সে শোক 

ভাষায় প্রকাশ করা যেত না। আচ্ছা ধাইমা, আমার বাবা মা কোথায়? 
ধাত্রী। টাইবল্টের মৃতদেহটা লিয়ে কান্নাকাটি করছে৷ সেখানে তুমি যাবে 

কি? আমি তাহলে সেখানে তোমায় নিয়ে যাব। 
্বুলিয়েত। মৃত টাইবণ্টের ক্ষতগুলোকে তারা চোখের জল দিয়ে ধূয়ে দিতে 
চাইছে। শীন্রই তাদের সব অশ্রু শুকিয়ে যাবে। কিন্তু আমারও অশ্রু যদি 

সেখানে শুকিয়ে যায় এমনি করে, তাহলে কেমন করে বোমিওর নির্বাসনে 

জন্য শোক প্রকাশ করব? এ দড়িগুলো নিয়ে এস। হায় হতভাগ্য বন্ধু 

তুমি আম ছুজনেই বঞ্চিত হলাম, কারণ রোমিও নির্বাসিত। গোপনে 
রাত্রিতে আমার বিছানায় আসার জন্য সে তোমাকে তৈরি করেছিল। 

কিন্ত আমার কুমারী অবস্থা! না ঘুচতেই আমি বিধবা হলাম। এস বন্ধু 

আমি বাসরশয্যায় যাচ্ছি, তুমিই এস আমার সঙ্গে। রোমিওর পরিবর্তে 
মৃত্যুকেই অর্পণ করব আমার কুমাবীত্বকে । 

ধাত্রী। খুব হয়েছে, যাও তোমার ঘরে যাও। তোমার সুখের জন্যই 

রোমিওকে নিয়ে আসব আমি । আমি ভালই জানি সে কোথায় আছে। 
রোমিও আজ রাতেই তোমার 'এখানে আসবে। আমি তার কাছে যাচ্ছি। 

সে এখন লবেন্সের আস্তানায় আছে । 

ভুলিয়েত। ও, তুমি তাকে খুঁজে পেয়েছে? ভাহলে আমার এই আংটিট! 

আমার সেই নাইটকে দেবে। বলবে সে যেন নিধাসনে যাবার আগে 
একবার শেষ দেখ দিয়ে যায়। (প্রস্থান ) 

তৃতীয় দৃশ্য । ফ্রায়ার লরেন্পের কুটির । 
ফ্রায়ার লবেন্সের প্রবেশ 

স্কারার ল। এস রোমিও এস। তুমিও সাংঘাতিক লোক। এখন 

দ্বেখছি দুখ তোমার গুণে মুদ্ধ হয়ে তোমায় ছাড়তে চাইছে না। বিপ 
তোমার কাধে ভর করেছে। 

নলোমিওর প্রবেশ 

বোমিও। গুরুদেব” খবর কি? বৃবরাজেরই বা আদেশ কি? আবার 
নতুন কি দুখ আমার প্রতীক্ষায় আছে তা জানি না। . 
ফ্রায়ার ল। দুঃখের সাহচর্ষের সঙ্গে তুমি বাছা! ত আগে থেকেই অভ্যস্ত হয়ে 

আছ। আমি তোমার প্রতি যুবরাজের দণ্ডাদেশের খবর নিয়ে এসেছি । 
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রোমিও । নিশ্চয় সে আদেশ মৃত্যুদণ্ডের থেকে অনেক বেশী ভয়াবহু। 
ফ্রায়ার ল। না, মৃত্যুদণ্ড থেকে অনেক ভাল দণ্ডাদেশ বেরিয়েছে তার মুখ 
থেকে। উনি তোমার মৃত্যুদণ্ড নয়, নির্বাসন দণ্ড দান করেছেন। 
রোমিও। হায় নির্বাসন! তার থেকে দয়া করে বলুন মৃত্যু। 
ফ্রায়ার ল। ধৈর্য ধর বংস। তুমি শুধু ভেরোনা নগর হতে নির্বাসিত। 
কিন্তু এই ভেরোনার বাইরে ও এক বিরাট জগৎ পড়ে আছে। 
রোমিও। এই ভেরোনা নগরের সীমার বাইরে কোন জগৎ নেই আমার 
কাছে। আছে শুধু অনুতাপ পীড়ন আর নরক। ক্থুতরাং ভেরোনা থেকে 
নিবাসন মানেই সমগ্র জগৎ থেকে নির্বাসস আর তার মাণ্ই মৃত্যু। স্থতরাং 
আসলে তিনি আমায় ৃত্যুদণ্ডই দিয়েছেন | ভুল করে বলেছেন নির্বাসন। 
আপনি যেন একটা সোনার কুডুল দিয়ে আমার গলাটা কাটছেন আর তাই 
নিয়ে হাসাহাস করছেন। 
ফ্রায়ার ল। এ হচ্ছে মহাপাপ, অভদ্রতা, অকৃতজ্ঞতা। তুমি ষে অপবাধ 

করেছ তার আইন অনুসারে শান্তি হচ্ছে মৃত্যু । কিন্তু দয়ালু যুবরাজ আইনের 
বিধানকে সরিয়ে দিয়ে মৃত্যুর কালো শব্দটাকে নির্বাসনে পর্ণিত করেছেন। 
একেই বলে সপ্রেম দয়ালুতা ৷ কিন্তু তুমি তা মোটেই বুঝতে পারছ না। 
রোমিও। এট! একটা নিষ্ুর পীড়ন, দয়া নয়। ভুলিয়েত যেখানে বাস করে 
'সেই জায়গাই ন্বর্গ। সেখানকার কুকুর, বেড়াল, ইদুব প্রতিটি নিকৃষ্ট 
প্রাণীও স্ব্ন্থখ উপভোগ করে থাকে; তারা ভুলিয়েতকে দেখতে পায়; কারণ 

এমন কি মাছিরাও সম্মান ও স্বাধীনতার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে 

ভুলিয়েতের সঙ্গে । প্রিয়তমা জুলিয়েতের হাতের উপর বস তারা তার 

গায়ের রঙের শুত্রতায় বিশ্মিত হবে। তার ওট্ঠাধবের মাধুর্য উপভোগ 
করবে। তাদের চুম্বনের কথা ভেবে লঙ্জারক্ত হয়ে উঠবে জুলিয়েত। কিন্তু 
রোমিও এসব কিছুই করতে পান্বে না» কাণ্ণ সে নির্বাসিত। সামান্য 

মাছিরাও স্বাধীন স্বাধীনভাবে তারা সব কিছুই করতে পারে, কিন্তু আমি 

নির্বাসিত বলে আমাকেই পালাতে হবে । আর আপনি বলছেন কিনা 

নির্বাসন মৃত্যু নয়। নির্বাসন ছাড়া আপনি বিষ, ছুরি বা অন্য কোন সহজ 

উপায় জানেন না আমার মৃত্র্যর? নরকে নিক্ষেপ করে দিন ও হীন কথাটা । 

আপনি একজন ঈশ্বরভক্ত, পাপমোচনকারী, আসল বন্ধু হয়েও এমনই নিষ্টর 
যে বারবার এ নিরাপন কথাটা! বলে আমায় আঘাত দিচ্ছেন। 
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ফ্রায়ার ল। ওরে পাগলা, আমায় একটা কথা বলতে দে। 

রোমিও । আপনি ত বলবেন শ্ধু সেই নিধাসনের কথা । 
ফ্রায়ার ল। এ কথার পীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমাকে একটি কবচ 
দেব। যে কোন বিপদের ওষুধ হচ্ছে দর্শন । তুমি নির্বাসিত হলেও নির্বাসনের 

মাঝেই তোমায় সাস্বনা দেবে এই দর্শনের কথা। 

রোমিও । তবৃও নির্বাসন % বেখে দিন আপনার দর্শন । দর্শন যদি জুলিয়েত 
স্ট্টি করতে না পারে একটা শহরকে সরিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, যদি যুবরাজের 
দণ্ডাজ্ঞার পরিবর্তন করতে না পারে তাহলে সে দর্শনতত্বে আমার কোন 

প্রয়োজন নেই। 

ফ্রায়ার ল। আমি দেখছি পাগল! লোকদের কান নেই । 

রোমিও । বিজ্ঞ লোকদেরও চোখ নেই। 

ফ্রায়ার ল। আচ্ছা, তোমার অবস্থারই কথ! বিচার করে দেখা যাক। 

রোমিও। যে অবস্থার কথা অন্তর দিয়ে অনুভব করেননি সে অবস্থার কথা 

কেমন করে বিচার করবেন? আপনি র্দি আমার মত তরুণ যুবক হতেন, 

জুলিয়েতকে ভালবাসতেন, আর মাত্র এক ঘণ্টা আগে বিয়ে করে এমনি করে 

টাইবন্টের মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে নিবাসিত হতেন, তাহলে আপনি 
কোন কথাই বলতে পারতেন না, শুধু মাথার চুস ছিড়তেন আর আমার মত 
মাটিতে পড়ে কবরের মাপ নিতেন । 

( দরজায় কড়া নাড়াব শব্দ ) 

ফ্রায়ারল। কে ডাকছে। রোমিও উঠে পড়। ভিতবে গিয়ে লুকিয়ে 
থাক। 

বোমিও। না আমি. যাব না। আমার অন্তর-বেদনার সিডি কুয়াশা 

আমায় লোকচক্ষু হতে ঢেকে রাখুক ৷ 

ফ্রায়ার ল। শোন, কারা ডাকছে । রোমিও ওঠ। তোমাকে ওরা ধরে 

নিয়ে যাবে। একটু সরে যাও। (আবার কড়া নাড়ার শব্ধ ) আমার পড়ার 

ঘরে চলে যাও । ঈশ্বরের এ আবার কি ইচ্ছা। কী বোকামি-__যাচ্ছি, 

যাচ্ছি। ' (কড়া নাড়াব শব্দ) কে এত জোরে কড়া নাড়ছে? কোথা হতে 

আসছ ? কি চাও তোমরা? 

ধাত্রী। (দরজার ওধার থেকে) আমাকে ভিতরে যেতে দিন এবং সেখানে 

গিয়ে আমি আমার কথা বলব । আমি আসছি জুলিয়েতের কাছ থেকে৷ 
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ফ্রায়ার ল | এস তাহলে। 

: ধাত্রীর প্রবেশ 
ধাত্রী। হে গুরুদেব, দয়! কবে বলুন, আমার মনিবকন্তার স্বামী কোথায়? 
রোমিও কোথায় ? 

ফ্রায়ার ল। এ খ অশ্রুসিক্ত অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। 

-ধবাত্রী। ওমা, ওরও দেখছি আমার মনিবকন্তার মতই অবস্থা । দুজনের 

একই অবস্থা । 

ফ্রায়ার ল। হায় কী দুংখভনক দুজনের সমকেনা! কী সকরুণ অবস্থা! 
ধাত্রী। এমনি করে (ময়েটাও অনববত ফৌপাচ্ছে আর চোখের জল 

ফেলছে। কিন্তু তুমি ত পুরুষমান্তষ। তৃমি উঠে দড়াও। অন্তত 
ভুলিয়েতের মুখ চেয়ে ওঠ । এমন করে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? 

রোমিও। কে, ধাইমা ? 

ধাত্রী। হ্যা, মৃত্যুতেই সব কিছুর শেষ। 
রোমিও । তুমি ভূলিয়েতের কথা ব্ললে না? সে কেমন আছে? সে 
কি আমায় একজন পৃবনো খুনী বলে ভাবছে না? আমি তার একজন 
নিকট আত্মায়কে হত্যা করে সেই রক্ত দিয়ে আমা'দব আনন্দকে অঙ্কুরেই 

কলঙ্কিত করেছি। এখন সে কোথায়? আমার প্রত্যাখ্যাত প্রেমের গোপন 

নায়িকা এখন কি করছে এবং বলছে ? 

ধাত্রী। কিছুই বলছে না মশাই, শুধু কাদছে। ফুপিয়ে ফু"পিয়ে কাদছে! 
আর মীঝে মাঝে বিছানায় পড়ে যাচ্ছে আব উঠে বসছে। একবার 

টাইব্ট আর একবার রোমিওব নাম ধরে ডাকছে আর কাদছে। আবার 

পড়ে যাচ্ছে। 

রোমিও । হ্যা ষে রোমিওব অভিশঞ্চ হাত তাব আত্মীয়'ক হত্যা করেছে 

সেই রোমিওর নামট! তার কানে এখন বন্দুক হতে কিচ্ছুিত আগুনের মত 
বিধছে। আচ্ছা ফ্রায়ার বলাত পারেন আমার দে'হর ভিতর কোথায় 

কোন গোপন কন্দরে এই নামটা আছে? বলতে পারেন, কি করে আমি 

এই দেহটা থেকে নামটা বিচ্ছিন্ন করতে পারি? ূ 

( তবারি নিষ্কাশিত করে ) 

ফ্রায়ার ল। থাম থাম, অত মরিয়! হয়ো না। (তামার হাতটাকে নিবারিত 

করো। তুমি কি মানব? অবশ্ত তোমার চেহারাটা দেখে তাই মনে হয়। 
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কিন্তু তোমার এই অশ্রপাঁত দেখে মনে হয় তুমি নারী, তোমার এই 
অযৌক্তিক উদ্দাম কাজ দেখে মনে হয় তুমি একটা পশ্তু। চেহারাটা পুরুষের 
মত হলেও আসলে তুমি একটা নারী অথবা নরনারী কেউ না, আসলে একটা 

পণ্ড । তোমার কাগ্কাবখানা দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে গিয়েছি । 
আমি ঈশ্বরের নামে বলছি তোমার মতিগত ভাল হোক। তুমি টাইবপ্টকে 

হত্য। করেছ, আবার নিজেকেও হত্যা করবে? তুমি তোমার জন্ম, স্বর্গ, 

মর্তা সব কিছুকেই ধিক্কার দিচ্চ। যে স্বর্গ, মত্য এবং মানবজন্ম তোমার এই 
দেহের আধারে মিলিত হয়েছে ত্রিধারাধী মত, তুমি একই সঙ্গে তাদের 
হারাতে বসেছ। ধিক, শত ধিক তোমাকে । তুমি তোমাব স্থন্দর মানব- 
জীবন, প্রেম ও বিচারবৃদ্ধিকে কলঙ্কিত করে তুলছ। তুমি এর কোনটারই 
সদ্ধ্বহার কানি। সদ্ববহার করলে সার্থক হত তোমার এই মানবজীবন। 
তোমার এই স্থন্দর ও আপাতম়হৎ চেহারাটা ঠিক মোমের পুতুলের মত, 

মানবোচিত সাহসিকতা তার মধ্যে নেই। তুমি প্রেমের শপথবাক্য উচ্চারণ 
করেছ, কিন্তু সে শপথ রাখার তোমার ক্ষমতা 'নই। সে প্রেমের শপথ 

নিয়েই পেই প্রেমকেই হত্যা করতে চলেছ তুমি। ষে বুদ্ধি মানুষের জীবন 
ও প্রেমকে অলঙ্কত করে সার্ক করে তোলে সেই বৃদ্ধিকে তোমার 

আচবণের দ্বারা কলাঙ্কত করে তুলেছ। অযোগ্য অদক্ষ সৈনিক যেমন তার 

আগ্রেয়াস্ত্বের সদ্ধবহার করতে না পেরে বিপদ ডেকে আনে তেমনি তুমিও 
তোমার বুদ্ধিন সম্ধযবহার করতে পানছ না। যাই হোক, এবাব ওঠ, তোমার 
জলিয়েত বেচে আছে। একটু আগে তার জন্য মনতে বসেছিলে; সেদিক 

দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত । টাইবন্ট তোমায় মেনে ফেলত, কিন্তু তুমি তাকে হত্যা 
কবেছ। সেদিক দিয়েও তুমি সুখী । ষে আইনমতে (তামার মৃত্য হত, সেই 
আইনও 'তামায় মৃত্যুর পরিবর্তে নিরাসন দিয়েছে, সেদিক দিয়েও তুমি 
স্থখী। আশার্বাদের একরাশ আলে! ঝরে পড়ছে তামার পিঠে, একেব পর এক 

স্থখ ও সৌভাগ্য প্রতাক্ষা করে রয়েছে তোমার জন্য । কিন্তু এক ক্রুদ্ধ ক্ষন 

নারীর মত সমন্ত সৌভাগ্য ও ৫্রমকে পায়ে ঠেলছ তুমি। মনে বেখো, 
ঘার! এই সকম করে, জীবনে কোনদিন স্থুখ পায় না তারা। ওঠ» আগে 
হা ঠিক হয়েছিল ঠিক সেই ভাবে তোমার প্রেমিকার কাছে যাও। তার 

উপরকার ঘরে উঠে গিয়ে সান্তনা দেবে তাকে। কিন্তু দেখব, ভোরে 
প্রহরীরা জেগে উঠে প্রহরার় বসার আগেই চলে যাৰে সেখান থেকে। 

) 
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সকাল হয়ে গেলে তুমি আর মাঞ্চুয়া নগরীতে যেতে পারবে না। সেখানে 
গিয়ে তুমি কিছুদিন থাকবে । ইতিমধ্যে আমি তোমার বিয়ের কথা প্রচার 

করে তোমার বন্ধুবাদ্ষবদের স্বমতে আনব, যুবরাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে 

তোমায় ফিরিয়ে আনব। তখন দেখবে ছেড়ে যাবার সময় যত দুংখ যত 

বেদণ1, ফিরবার সময় তার শত সহশ্র গুণ আনন্দ পাবে। ধাত্রী, তুমি 

আগে যাও। তোমার মনিবকশ্পাকে আমার কথা বলো। তাকে আরও 

বলো, সে যেন বাড়ির সব লোকদের তাড়াতাড়ি শুতে পাঠায়, শোকগ্রস্ত বলে 

তারাও তা যাবে। বলবে রোমিও আসঁছে। 

ধাত্রী। সত্যিই গুরুদেব, আপনার এমন নীতি উপদেশ পেলে আমি সারারাত 
ধরে এখানে দাড়িয়ে থাকতে পারি। সত্যিই বুঝলাম বিদ্ধা কি জিনিস। 

(রোমিওর প্রতি ) আচ্ছা যাই তাহলে । বলিগে যে আপনি আসছেন । 

রোমিও । হ্যা, যাও, তাই বলগে। আমার প্তিয়তমাকে বলবে যত 

ভৎসন৷ করতে পারে আমায় করবে। 

ধাত্রী। এই যে মশাই, আমাকে একটা আংটি দিয়েছে আপনাকে দেবার 
জন্যে । তাঁড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে । (প্রস্থান) 

বোমিও। যাকগে, এই ঘটনায় বেশ কিছুটা সামনা পেলাম । 

ফ্রায়ার ল। এখন চলে ঘাও। বিদায়, এই তোমার জিনিসপত্র রইল। 

হয় প্রহরীরা জেগে ওঠার আগেই চলে যাবে অথবা! দিনে র আলো ফুটে উঠলে 
ছদ্মবেশে এখান থেকে সৌজা মাঞ্চুয়া চলে যাবে। আমি তোমার চাকরকে 
পরে খুজে নেব। আমি তার হাতেই এখানে যা যা ঘটবে তার খবর 

পাঠাব। ভোমার হাতটা দেখি । যাও দেরি হয়ে গেছে, বিদায়। 

রোমিও। আপনাকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে যেতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। 

পুরনো দিনের আনন্দের কথ! মনে আসছে । আচ্ছা চলি, বিদায়। (প্রস্থান ) 

চতুর্থ দৃশ্য। ক্যাপুলেতদের বাড়ি । 
ক্যাপুলেত, ক্যাপুলেতপত্রী ও প্যারিসের প্রবেশ 

ক্যাপুলেত। দুর্ভাগ্যক্রমে এমনই কতকগুলো! ঘটনা ঘটে গেল যে মেয়েটাকে 
কোন কথা বুঝিয়ে বলতেই পারিনি। তার উপর দেখ, আবার সেও তার 
আত্ীয় টাইবন্টকে ভালবাসত। অবশ্য একদ্রিন আমাদের সবাইকেই মরতে 

হবে। আজ বড় দেবি হয়ে গেল। আজ আর বোধ হয় ও নামবে না। 

তুমি না থাকলে এক ঘণ্টা আগেই শুয়ে পড়তাম আমি । 
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প্যারিস। এখন ছুঃখের সময় কোন কথা বুঝিয়ে বলার সুযোগ 

কোথায়? আচ্ছা মা, আমি তাহলে চলি। আপনার মেয়েকে আমার কথ, 

বলবেন । 

ক্যাপুলেতপত্রী | নিশ্চল বলব। কাল সকালেই তার মূনর খবর জানব। 
আজ রাত্রিতে সে বড় দুঃখে ভাবাক্রান্ত হয়ে আছে। 
কাপুলেত। শেন পারিস) আমি আমার মেদেকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলব। 

সে যে সব বিষয় আমর কথা মেনে চলবে এ বিষে কোন স্ন্দেহ নেই 

অ।মার। তবে গিনী, ভুষি শুতে আ্কববাণ আগে তার কাছে একবার যাঁও। 

প্যারিসের ভালবাসার কথাটা তাকে 'একবার জানা । আর তাঁকে আগামী 

বুধবার দিনটাব কথা মনে বাখতে বলো -কিস্ত থাম থাম, আজ কি বার. 

পারিস। আজ সোমবাবু। 

কাপুলেত। সোমবার ' হাঃ হাঃ আচ্ছ ক্ধবাঁর পুব ভাড়াতাটি হয়ে যাচ্ছ 

ন.; তাহলে বুহল্পতিবার ঠিক করো । হ্যঃ তাকে বৃহস্পতিবারের কথ' 

বলবে, বলবে এছারৰ তার বিয়ে ভবে এই আলের সঙ্গে। তুমি প্রস্তুত 
আছ? এত তাড়াতা্ড তোমার মনঃততি ত% আমরা বেশী কিছু 

জাঁকজনক করব না। শুধু ছু চারজন বন্দু বান্ধাস! কারণ দেখ, একট 

ট।ইবণ্ট মাণা গেন আমা যদ বেণী জখশকজমকসহকফারে আনন্দোখসব কবি 

তাহলে লোক নিন্দে করবে, তাবে টাইবন্টকে অ!মরা দেখতে পারতাম 

ন।। স্থৃতরাং ডজনখানেক বন্ধু বাদ্ধবকে আমরা নেমন্থনন করব । এইভাবে 

সেরে দেব ব্যাপারট।। কিন্ধ বৃহম্পতবার দিন সঙ্বন্দে তোমার মত কি? তনি 

তৈরি আহ ত ৪ 

প্াারিস। আঙ্ছে, আম ত বলি আগামী কালই বৃহস্পতিবার হলে আরও 

ভাল হত। 

ক্যাপূলেচ। আচ্ছা তাহলে তুমিঘাও। তাহলে বুহস্পতিবারই ঠিক রইল 

তাহলে গিনী, তমি শোবার আগে মেয়ের কাছে গিয়ে বিয়ের জন্য তার মনটা 

প্রস্তত করো । বিদায় তাহলে । কই রে, আমার ঘরে আলো দে। আজ ০ 

দেবি হয়ে গেল যে প্রান ভোর হয়ে এল। থাক» বিদায় । (প্রস্থান) 

পঞ্চম দৃশ্য | ক্যাপুলেতদের বাগাননাড়ি । 
উপরের ঘরে রোমিও ও জুলিয়েতের প্রবেশ 

জুপিয়েত। তুমি কি এখনি যাবে? শো ত ভোর হয়নি। তোমার 

১৬ 
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শঙ্কাকীর্ণ কর্ণঢতরে যে পাখির ডাক এইমাত্র বিধল তা হচ্ডে নাইটিঙ্গেলের, 

স্কাইল! কর য়। ও পাখি বোজ র!তেই ঈ ডালিম গাছের ডালে বস ডাকে। 

বিশ্ব সক. টিয়তম, ওট1 ন।৯টিক্গল্র ড।ক। 

তোমিও | লা. ওটা লইটি,পল নন্বঃ লক, প্রভাতের 1 দেখ পয়সা, 

দিগন্তে ন ন অ'লোর ছটা রেমন £সব রঙের মেতের প্রন্তভাগগ্তলিক নি 

দিয়েছে । বাতি দীপগুলি সবটিব গেছে “কে এক । টলসিত দিন কয়।শাচ্ছন্ 

পর্ব তাশখলে রী ভর দিয়ে দায় আছে ॥ আ।াকে এখনহ যেতে হবে 

অথব' মু যব-ন কর.ত হবে। ঠ 

ভলিয়েত। ও আছে, দ্রিলব আলে: "য় । আমি ত: ভালভাবেই জানি। 

ও হজ্ডে স্থ' বাদ্পবিচ্ছাপত এক ঈন্বা যা তোমার মাধুয়া যাণাপ পথে 

মশালকপে আলো দেখাবে হুতর।ং এখন যাঁহয়ার দরবার নেই, আরো! 

কিছুক্ষণ থাক। 

রোমিও । তাহ আমান ধরা পড়তে দা, তাহলে মুত্যযুররণ করত দাও। 

আমি বেশ বৃঝ:ত পারছি, তানি তাই চাও। আমি ব্গছি এ ধূসর বঙের 

আদুলা সকালের চোখ নয়, ওটা হজ্ডে সিনখিয়ার কুটিল ভ্রটি। আণ ওর 

স্কাইলার্ক পাখির গানও নয়। আমাদের মাথার উপরে যে অ-মাঘ বের বিধান 

আছে ওট। হন্ডে তারই জন্নগান। আম থেতে চাই না, থাকতেই চাই, কিন্তু 

তাহলে আমায় মুতুুকে স্বাগত জানাতে হয়। হলিয়েতও তাই চায়। হে 

আমাৰ আম্মা, সব কিছু সহ করে ধাও। ৮13, এস আমরা আবার কথা বাঁল। 

এখনো দিন হতে পেপ্রি'আছে 

জলিয়ত। না", দ্িতের আালো সাহ্য সত্যিই ফুট উঠেছে । অতএব চল 

ঘা, তাডাতাডি চলে বও । এখন দ্।ইলাক পাখিই ড'বছে , তবে তার স্বরটা 

'অন্বাভাবিক ঠাবে কবশ এবং তান । সাদার্ণত, লার্ক পাখি” মিন জনে গান 

করে। কিন্তু এখ. শ্রাগাদের বিহেদের কৰা ভেবে তর করছে না। আমাদের 

বাবু বন্ধন ছিন ব্রার থেকে পা। খদের মৃত গলার হর পাএব*ন করা ঢেণ ভাল 

ছিল। €** য;ও, 'আলো। ক্রমশহ বাড়ছে । 

পধৃত্রীর £বেশ 

ধাত্রী। মা! 

জুলিয়েত। কে ধাইম!? 
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ধাত্রী। তোমার মা তোমার ঘরে আসছেন। সকাল হয়েছে । সাবধান 
হও । (প্রস্থনি ) 

জুলিয়েত। তাহলে জানালা খুলে দাওঃ আলো! আন্গুক। আমার জীবনের আলে 
নিবে যাক। 

রোমিও । ন্দায় তাহলে । শুধু একটিমাত চন আর তারপরেই আমি নেমে 
যাব। (নিচে মবতরণ ) 

দলিয়েত। মি কি চলে গে.ল ্রিযতম, আমার স্বামী? আমার শুহদ। 

রোজ প্র ত ঘণ্টায় চিঠি লিখবে ও খবর পাঠাবে, প্রতিটা মুহর্ত আমার কাছে 
মনে হবে অনেকগুলো দিন। এমনি করে দিন গণতে গণতে তোমাকে দেখার 

শ্বাগেই হয়ত আমি নিজে বৃড়ো হয়ে যাব। 

ধোমিও। বিদায় । তোমার কাছে খবর পাঠাবাব কোন স্থযোগই আমি হারার 
না প্রিয়তম । 

জলিয়েত। ধন্যবদ। আবার আমাদের মিলন হবে। 

রোমিও। তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজকের ই সব দুঃখের অবসান হবে 
ভবিষ্যতের “ক মধূ€ মিলনের মধো | 

গলিয়েত। হা ভগবান ! আমার মনট] কিন্ত কেমন করছে । তোমায় নিচেয় 

দেখে আমার মনে হচ্ছেঃ কবরের তলদেশে শায়িত একটা মতদেহ। হয় আমার 

চোখের দৃষ্টি কমে গেছে আর তা শা হলে তোমায় খুব মান দেখাক্ছে | 

রোমিও | বিশ্বাস করে! ট্রিয়তমা, আমাব চাখেও তোমাকে অমনি দেখাচ্ছে। 

হুঃথে 1 উত্তাপে বক্ত আমাদের শুনিয়ে গেছে। (প্রস্থান ) 

'লিয়েহ। হে সৌভাগাদেখী, লোকে বলে তুমি নাকি চঞ্চলা, তা যদি হয় তাহলে 
ষারা .তামায় ধিশ্বাস করে তাদের হাম কি ন্রবে? সততা তুমি:ঘাদ চঞ্চলা হও 
তাহলে আমার টি তমকে বেশীন বাইরে রেখে আমায় কষ্ট দেবে না, হমি শীগগির 

তাকে পাঠিয়ে দেবে অ।মাপ কাছে। 

কাপুলেতপ্জা। (1ভঙর থেকে ) কট বাছা, ওঠ।ন 7 

পিয়েত। (ক ডাকছে আমায় ” আমা মা* আজমাকি খুব তাড়াতাড়ি 

উঠেছে; এদিকে ত মাপ আসার কোন কারণ নেই, তবে কেন 

আসছেন ? 

ক্যাপুলেতপরীর প্রবেশ 
ক্যাপুলেতপত্রী। কেমন আছিস জুলিয়েত ? 
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ভুলিয়েত। ভাল নেই মা। 

ক্যাপুলেতপর্ী । দিনরাত তোর ভাইএর জন্য কাপছিস ? তুই কি ভেবেছিস 
কেদে কেদে তোর চোখের জলে তাকে কবব থেকে ধরে আনবি ? কিন্তু তাহলেও 

কি তাকে বাচাতে পারবি? তাই বলি কি, চুপ কর। অবন্ত দুঃখের মধ্ো 

মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার আধিক্য জানা যায়। কিন্তু দুঃখ করার মধ্যে 

কোন ফৃক্তি নেই । 

জুলিয়েত। তবৃ এই ক্ষতির জন্য আমায় কাদতে দাও। 
ক্যাপুলেতশত্রী। তাতে শুধু ক্ষতিটাই অনুভব কহবিঃ যা জন্য 'কদে মরবি 

তাকে আর পাৰি না। 

জুলিয়েত। তা! হয় হোক, তব্ বন্ধুর জন্যে ন! কেঁদে থাকতে পারব না । 

ক্যাপুলেতপশী। আচ্ছা মাঃ তুই বোধ হয় টাইবণ্টের মুত্র জন্য এত 

কাদছিস না, যে শয়তানট। তাকে মরেছে সে এখনো জীবিত আছে বলেই 

কাদছিস। 

জ্লিয়েত। কোন শয়তান মা ? 

ক্যাপুলেতপর্রী। কে আবার বোমিও। 

জুলিয়েত। (স্গগত) শয়তানের সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য । ঈশ্বর তাকে 
ক্ষমা করুন। আমিও তাকে ক্ষমা করেছি, যদিও তাঁদ মত দুঃখ আমায় 

কেউ দেয়নি । 

ক্যাপুলেতপন্রী। তাঁর কারণ সেই গুনী বিশ্বাসঘাতকটা বেচে আছে 
এখনো । 

জুলিয়েত। হ্যা, ম। আমান এই হাতের নাগাল থেকে অনেক দরে 

আছে সে। তানাহলে আমি আমার ভাইএর মৃত্যুর জন্য নিজের হাতেই 
প্রতিশোধ নিতাম ।, 

ক্যাপূলেতপত্রী। ভেবো না, আমরা তার প্রতিশোধ নেবই। আর কেঁদে 
না। আমি মাঞ্ুয়াতে লোক পাঠাব । সে সেই পলাতক ছুবুত্তটাকে এমন শিক্ষা 

দেবে যাতে সেও টাইবন্টের কাছে মৃত্যপৃরীতে যেতে বাধ্য হবে। তখন তুমি 
নিশ্চয়ই খুশি হবে। 

জ্ুপিয়েত। রোমিওকে মৃত না-দেখা পর্স্ত আমি খুশি হব না। কী 

বলব মা, আমার রিক্ত অন্তর আমার আত্মীয় জন্য এতই পীড়িত হচ্ছে যে 
যদ্দি তুমি বিষ এনে দ্বার মত একটা লোক পাও ত আমি নিজেই সেই 
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বিষ রোমিওকে খাইয়ে তাঁকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত করে দেব। তার নামটা শুনতেও 
আমার স্বণা হয় আব তার ষে দেহটা আমার প্রিয় ভাই টাইবণ্টকে খুন করেছে 
তাকে.কাছে দেখলে আরও দ্বণ। হয়। 

ক্যাপুলেতপত্ী। আমি তোমায় উপায় খুজে দেব। সে লোক তোমায় এনে 

দেব। এখন একটা স্থখবর বলছি শোন। 

জুলিয়েত। এই ছুঃখের সময়ে আনন্দের খুবই দরকার ॥ কিন্তু তোমার স্থখবরটা 

কিমা? 

ক্যাপুলেতপত্রী। তোমার বাবা সত্যিই খুব চৌকোশ লোক, তার সব দিকে লক্ষ্য। 
তোমাকে তোমার এই শোকের বোঝাভার হতে মৃক্ত করাব জন্তে অপ্রত্যাশিত- 

ভাবে একটি উৎসবদিবসের আয়োজন করেছেন। তুমি আমি কেউ তা আশা 
করতে পারিনি । 

ভুলিয়েত। সেকোন দিন? 

ক্যাপুলেতপত্রী। আগামী বৃহস্পতিবার সকালে রাজার আত্মীয় সম্থ্বান্তবংশজাত 

বীর সাহসী ভদ্রযুবক প্যারিস সেন্ট পিটার গীর্জাতে তোমায় নী করবে। তুমি 
তার ধর্মপত্রী হয়ে স্থখী হবে। 

জুলিয়েত। কিন্তু সেণ্ট পিটার ও তীর গীর্জার নামে শপথ করে বলছি তার 

ধর্মপত্রী হয়ে আমি কখনই স্থখী হবনা। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, আমার 
বিয়ের এত তাড়াতাড়ি কিসের? কেউ আমায় বিয়ে করতে চাইলে 

অবশ্যই বিয়ের আগে আলাপ করতে হবে তাকে আমার সঙ্গে। আমার 
অন্থরোধ, তুমি ও বাবা প্যারিসকে বলে দেবে আমি বিয়ে করব না। যদি 

কখনো করি ত রোমিওকে করব। যদিও জান আমি তাকে দ্বণা করি, 

তবু প্যারিপকে কখনই করব না। খুব আহলাদের কথা বললে 

ধাহোক। 

ক্যাপুলেতপত্বী। ওই তোমার বাবা আসছেন। বলো তীকে। উনি কি বলেন 
শোন, কিভাবে কথাটা! নেন দেখ। 

ক্যাপুলেত ও ধাত্রীর প্রবেশ 
ক্যাপুলেত। স্র্ধ যখন অস্ত যায় তখন শিশির ঝরে বাতাসে । কিন্তু আমার 

ভাইপোর জীবনম্র্য অন্ত গেলে একেবারে বৃষ্টি ঝরছে। এখন কি করছে 

মেয়েটা ? এখনো কীদছে? এখনে! জল ঝরছে তার চোখ থেকে? তোমার 

এই ছোট্ট দ্নেহটার মধ্যে জাহাজ সমূত্র ঝড়__এই ডিনটে বিরাট বস্তর সময় 
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ঘটেছে দেখছি। তোমার চোখদুটোকে দেখে সমুদ্ধ মনে হচ্ছে; তাতে অশ্রুর 
জোয়ার ভাটা চলছে সব সময় । তোমার (দেহটা হচ্ছে একটা জাহাজ লবশাক্ত 

অশ্রু প্লাবণ্র উপর পাল তুলে চলেছে । তোমার দীর্ঘপ্বস হচ্ছে ঝড়ের মত। 

ঝড়ের মতই বিক্ষুদ্ধ করে তুলছে তোমার অশ্রপ বেগকে। আবার এই অশ্রও উদ্রেক 

করছে দীঘশ্বাসরূপ ঝড়ের । যদ হঠাৎ থামাতে না পা তাহলে ওরা পরস্পরে 
মিলে তোমার £ই ঝঞ্চা কুন্ধ দেহটাকে উল্টে দেবে । কী গিনী, আমাদের ব্যবস্থার 

কথা ওকে বলেছ " ও 
ক্যাপুলেতপয়ী। হা,বলেছি। কিন্তু ও সেপথা শুনবে না। ও শুধু তোমাকে 

ধন্যবাদ |দয়েছে। মর যাবে তরু ও বিয়ে করবে না। 

কপুলেত। আচ্ছা থাক। আম গিয়ে দেখছি কেমন না শোনে । দে 

আমাদের '£বর জন্য ধনবাদ দয়নি। /সকি এর জন্য গধিত নয়) তার মত £ক 

অযোগ্য মেয়ের জন্য আমরা যে এমন যাগ্য ভদ্র বরের যোগাড করেছি এজন্য 

নিজেকে ধন্য মনে করেনা ও 

জুলিয়েত। না, গর্ব অন্ৃভব করতে যাব কেন বাবা ” তবে তোমরা এ কাজ 

করেছ বলে আমি কৃতন্দ্র তোমাদের কাছে । আমি যাকে ঘ্বণা করি তার জন্য 

আমি গর্ববোধ করতে পারি? কিন্তু কেউ যদি আমায় ভালবে.স আমার 

দ্বণার পাত্রকে আমার হাতে তুলে দিতে চায় তার প্রতি আমি কৃত 

হতে পারি। 

ক্যাপুলেত। তুই 'একথা কেমন করে বলতে পারলি? কুতাকিক কোথাকার 
এটা কি হচ্ছে? আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, দিচ্ছিনা, অথচ গবিত নই ? 
শোন বলি, আমি তোমার ধন্যবাদ বা কৃতক্রতাঁ চাই নাঃ তোমার 

গর্বও চাই না। আনম চাই তুমি শুধু আগাম' বুহন্প.তবারের জন্য প্রস্তুত হও, 

এদিন সেন্ট পিটার গীর্জায় প্যারিসের সঙ্গে তোমায় যেতে হবে। 
না গেলে তোমা হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাব। দুর হ, শুট.ক, প্যাচামুখা 

এ বাড়ি থেকে । 

ক্যাপুলেতপত্রী। তোমাকেও ধিক, তুমি কি পাগল হয়ে গেল 

নাকি % 

জুলিয়েত। বাবা, আমি নতজান্ু হয়ে প্রার্ন৷ করছি, আমার একটা কথা শোন 

ধৈর্য ধরে। 

ক্যাপুলেত। চুলোয় যা, অবাধা পাজী মেয়ে। আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে 
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দিচ্ছি, বৃহস্পতিবার গীঞ্জায় যাবে আর তা যদি না যা ত তোমার ও মুখ 
কে'নধিন আমায় দেখব না। আণ্ কান কণা 7১৮ একটা জবাব পধন্ত 

ধি.ত যেও না । অব হাতের অ:ঞ লগ্তনো সুর গু তোকে উপযুক্ত 

শিক্ষা দে14 জগ 1 গিনী, ভগবান খখন আসাদের ওই ন্তান দান করেছিলেন, 

আমর! তখন নিজেরে ভাগ)বান মনে কবোছিলান । কিন্তু এখন দেখছি ও 

একা একশো । এখন খছি "রব মত সন্ত।ণ পাও্য় কটা আভশাপ। 

দুর হ পে. ডাবমুখী | 
ধাঞী। ভগবান তর মঙ্গন করুন । একে “ভাবে গাখাগালি কণা আগনাব 

অন্যায় । 

ক্যালে* | কেন বল দ্রেখি বিচ্চ বুড়ী ঠাকরুণ ; তুম চুপ কা। মি 
তোম!র পণচ নি-য় খাকগে যাও । 

ধাত্রা। কেন, কা এনন আমি অন্য।য় বা অপাধে' কথা বলেছি । 

ক্যাপুলে হ। হে ভগবান 

ধাত্রী। (কন, কেউ একট। গাও বলতে পারবে না? 

ক্যাপলেত। থম, বোক! মৃত ববপক কণিস না । ওসব বড় বড় কথ| বলবি 

তোর পাচর্ভা? আড্ডখানায় গিয়ে! এখানে নঘ। 

ক্যাপূলে তপহী। তুমি বড্ড বেশী এরগে গেছ। 

কাপুলেত। কী খলছ বাগৰ না? আমকে পগল করণে দিয়েছে। দিনে, 

বাতেঃ কাজের সময় বা অবদবু সময়ে, একা বা লোকসঙ্গে যখন (যখানে 

থে.কছি, আমার একমাজ্র চিন্তা ছিল, আমি কিভাবে ওক পাত্রস্থ করব। 

কিন্ত অতি কষ্টে বখন সদ্বশনাত, সুশিক্ষিত, কমবয়সা গুণবান একটি 
পাত্রকে জোগাড় করলাম, তখন 4 হিকছুনে বোকা বামায়ে হতভাগী 
মেয়েটা বলে কি না আখি এত ছোট যে এখন  এয়ে কব ন!। ভালবাসতে 

জানি না। আমাক ক্ষমা কশো। ঠিক আছে বিয়ে না কলেও ক্ষমা 

আমি কবব, কিন্তু যখানে খুখ গি:য় ৩ে!মায় চড়ে খেতে হবে, এক 

বাড়িতে .তামাকে নিঘ্নে আও বাস কদব না। এটা ভেবে দ্েখখ আমি 

ঠাট্টা করছি নী বুহস্পতবাব আর দে নেই। বৃকে হাত দিয়ে 

তোমার অন্তরকে বপোঝাও। তি আমার কথা শুাবে আমি তোমায় 

সৎপাত্রে দান করব। আর যদি তা না করে, তাহলে চুলোয় যাও ভিক্ষা 
করো, উপোস যাও, না খেতে পেয়ে ম1 রাজপথে, আমি তোমায় 
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আমার মেয়ে বলে স্বীকার করব না। আর আমার যা কিছু আছে তা তোমার 

কাজে কোনদিন লাগতে দেব না। ভাল করে ভেবে দেখ, আমাকে ত্যাগ 

করে' না। ( প্রস্থান ) 

জুলিয়েত। স্বর্গের যে সব দেবতার! আমার অন্তরের অন্তঃস্থলেব সব দুঃখ- 

'বর্ধনা “দখতে পাচ্ছেন তাদের কি কান দয়ামায়া নেই ? মা, আমায় এমন করে 

মেরে ফেলে দিওনা । বিয়েটা অন্ততঃ একমাস কি এক সপ্তা পিছিয়ে দাও। 

আর তা ষ্দি না পার তাহলে টাইব্ণ্ট যেখানে সমাহিত হয়েছে সেই সমাধিক্ষেতেই 

আমার বাসশয্যা রচনা করে: । 
ক্যাপুলেত্পদী। আমার সঙ্গে কোন কথা বলো না। আমি কিছু ব্লব 

না। তামার যা খুশি করোঃ আমার কিছু করার নেই । ( এস্থান ) 

জুলিয়েত। .হ ভগবান ' হে ধাইমা' এ বিয়েটাকে কেমন করে ঠেবিয়ে 

রাখা যায় ৮ মত্যে আমার দামী আর উপবে ঈশ্বর । ঈশ্বরে আমা বিশ্বাস আছে। 
বিস্ত .স বিশ্বাসের ফল কেমন করে 'নমে আসবে পৃথিবীতে ঃ তবে কি আমার 

স্বামী ইহলে'ক ত্যাগ না করা পযন্ত ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন না? ধাইমা, তুমি ৷! 
হোক একটা পরামশ দাও । অবশ্য এর একৃত উপায় একমাত্র ঈশ্বণই বলে দিতে 
পারেন, কিন্তু তামার মুখে কথা নেই কেন? তুমি একটা সাত্বনার কথাও 

বলতে পার না ? 

ধাত্রী। আচ্ছা বলছ £ দেখ (রোমিও নির্বাসিত। সারা পূথিবীর বিনি- 

ময়েও সে :কানদিন সাহস করে এসে কৈফিয়ৎ চাইতে পারবে না। সে 

কোনদিন এলেও লুকিয়ে চুপিসারে আসবে। এখন অবস্থা যা দাড়িয়েছে 

তাতে আমার মতে তোমার প্যাবিসকেই বিয়ে করা উচিত। তাছাড়া 
প্যারিস যেমন হুন্দর তেমনি ভদ্র। তার তুলনায় রোমিও একটা অসৎ 

পাগলা লোক । প্যারিসের মত রোমিওর 'চাখগুলোও সুন্দর ও সবৃজাভ 

নয়। আমি অন্তরের সঙ্গে বলছি, তুমি তোমার এই দ্বিতীয় বিয়েতেই 
বেশী সখী হবে। কারণ এটা প্রথমকার বিয়ের থেকে সব দিক দিয়ে ভাল। 

মনে কর, প্রথম স্বামী মার। গেছে আর বেচে থাকলেও তাকে তোমার কোন 

প্রয়োজন নেই । 
ভুলিয়েত। তুমি তোমার অন্তর থেকে এ কথা বলছ? 
ধাত্রী। শুধু অত্তর থেক নয়, আত্মা থেকেও আমার সমস্ত অস্তরাত্মা থেকেই 
আহি এ কথা বলছি। 
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জুলিয়েত। ভগবান তোমার ভাল ককন। 
ধাত্রী। তার মানে ? 

জুলিয়েত। তুমি আমায় চমৎকার সান্তনা দিয়েছে। ভিতরে গিয়ে মাকে বল, 
আমি আমার বাবার মনে ছুঃখ দিয়েছি বলে স্বীকারোক্তি করে পাপশ্থালন করতে 

যাচ্ছি ফ্রায়ার লরেন্দের গীর্জায়। 

ধাত্রী। তাহলে খুব ভান হয়, আম যাচ্ছ। এটা খুব রদ্ধিমানের কাজ 

হবে। (প্রস্থান ) 

গলিয়েত। রে পাপিষ্ট। বৃড়ী শয়তানী, তুই বলে যা, এইভাবে আমার স্বামীকে 

ত্যাগ করা কি পাপ নয়? যেমুখে একদিন তার প্রশংসা করেছি সে মুখে তার 

নিন্দ! করা কি পাপ নয়? শয়তানী, এখন তুই যা, এবার থেকে তুই আর আমি 

এক হব না কোনদিন । এখন আমি প্রতিকারের জন্য ফ্রায়ার লরেন্সেন আস্তানায় 

যাচ্ছি। যদ কিছুনা হয় তাহলে অন্ততঃ মরতে পারব । 

চতৃর্থ অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্ঠ । ফ্রায়ার লরেন্সের গীর্জী । 

ফ্রায়ার লরেন্স ও কাউন্টি প্যারিসের প্রবেশ 

ফ্রায়ার ল। বৃহস্পতিবার, সময়ট। খুবই কম। 

প্যারিস । আমার শ্বশুরমশায় ক্যাপুলেত তাই চান। আর আমিও তাকে দমাতে 
চাই না। আমিও তাই চুপ করে বসে নেই। 

ফ্রায়ার ল। আপনি বললেন, আপনি পাত্রীর মনের খবর জানেন না এবং 

স্টো এখন অশোভন । আমি কিন্তু সেট। ভাল বলি না । 

প্যারিস। অস্বাভাবিকভাবে সে টাইবন্টের জন্য শোকে কান্নাকাটি করছে। 

এমত অবস্থায় আমি তার সঙ্গে ভালবাসাবাসির কথা বলার কোন সুযোগই 
পেলাম না। কোন শোকগ্রস্ত সংসারে প্রেমের কোন অবকাশ নেই। 
এখন তার বাবা চান নাযষে সে এতখানি হা হুতাশ করুক শোকে । তার 

চোখের জল বন্ধ করার জন্য তার বাবাই তার বিয়ের জন্য তাড়াতাড়ি 

করছেন। একা থাকলে যে ছুঃখটা ভারী হয়ে চেপে বসবে তার উপর, 

অপরের সাহ্চর্ষে সে দুঃখের বোঝাটা হালকা! হয়ে যাবে। এখন আপনি কি জানেন 

কেন ওরা তাড়াতাড়ি করছে? 
ফ্রায়ার ল। (শ্বগত) আমি জানি না, দেরি করারই বা কারণ কি--এ দেখুন, 

মেয়েটা আমার আস্তানার দিকেই আসছে। 
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জলিয়েতের প্রবেশ 

পাঁরস। আমার প্রণণ্নী এবং পত্রী, তোমায় দেখে গুশি হলাম। 

জ্লিয়েত। আমি মখন আপনার স্ত্রী হব তখন একথা বলবেন। 

পারিস। কেন প্রিয়তমা তা ত ভমি আগামী বৃহম্পর্ঠবারই হবে। 
জঙ্গিয়েত | যা হবার হ'ব। 

ফ্রায়াপ ল। এট' ত শাস্বকথা । | 

প্যাবিসি। মি কি গুরুদে্বর কাছে স্বীকাঁবাক্তি করতে এসেছ ? 

জ্লিয়েত। এ উত্ত র আণ্ম বলতে চাই যে তার আগে আপনার কাছে আমার 

স্বীকারোক্তি করা উচিত । 

প্যারিস। তুমি যে আমায় ভাপবাস, একথ অস্বীকার করো না যেন 

তার কাছে। 

জলিয়ত। আঁমি আপনার কাছেই শ্বীচার কাব ধে, আমি তাকে 
ভালবাসি। ্ 

পাংরিস। আমি বিশ্বাস করি তার মত তুমি আমাকেও ভালবাসবে। 

জুলিয়েত। যদি তা পা তাহলে ত খুব ভাল হয়। তাতে লাঁভ হয় 

আমারই বেশী। তাতলে আপনার মুখের সামন সেকথা না বলে পিছনে 
বল। হবে। 

প্যারিস। তোঁমীর মুখ ত এখন চোখে” জলে ভিজে । র 

ভুলিয়েত। আমার মুখ ভিজিয়ে চোখের জলের কোন লাভ হবে না। কারণ 
মুখটা আমার এতই খারাপ যে তাদের কাছ এটা দ্ণার বু 
প্যারিস। এট। তুমি অগ্যায় করচ তোমার মুখেব প্রতি যেমন করেছ তোমার 
চোখের জল। 

জুিয়েত। এটা কোন নিন্দার কথা নয় সত্যি ক|| কিন্তু যাই হোক আমি 
আম'র মুখর সামনেই বলেছি। 

প্যারিস। তোমার নিজের মুণ্খর নিন্দা তুমি নি'জই কণ্ছে। 

ভলিয়েত। ত' হতে পাবে কারণ এটা আমার নিজের না। এখন কি 

আপনার সময় হ'ব গুরুদেব? তা না হলে আমি সগ্ধীয় প্রার্থনার সময় 
আপব। 

ফ্রায়ার ল। হা, আমার সময় হবে মা । (প্যারিসের প্রতি ) আচ্ছা আপনি 

তাহলে আহুন” আমরা একটু নিভূতে আলোচনা৷ করতে চাই। 
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প্যারিস। ভগবান করুন, আঁমি “যন কারো কোন ধর্মের কাজে বাঁধা না 

দিই। বৃহস্পাতিবার সকালেই আমি গিয়ে 'তামাকে তুলব। তার আগে 

আপাততঃ বিদায়। এই আমা; পবিত্র চুঙ্গন রইল তোমার প্রাত। (প্রস্থান) 

জুলিয়েত। হে গুরুদেব, দবজী বন্ধ কবে দিন, তারপ। আমার সঙ্গে 

কাছুন। 'এ যা দুঃখ, এ ছুঃখের কোন প্রতিকার নেই, আশ! নেই, সাঁহাষ্য 
নেই। 

ফ্রায়ার ল। আম তোম।র দ্ুঃখব কথা আগে জেনে েলেছি । তাতে তামি€ 

দুঃখিত হয়েছি; কিন্ত কৌন নল-কিনাণ গুজে পাচ্ছি ন' বদ্ধদ্রিয়। আমি 
আরও শুন. তোমাকে এাবয়ে করতে হবে এব, কোন কিছু5 ঠোকয়ে বাখতে 

পারবে না 'এ বিয়েক। আগামী বৃহস্পতিবাৰ তুমি কাউন্টি প্যা্রিসকেই 
বিয়ে কর। 

জুলিয়েত। তাহলে আপনি সেকা শোনেনান গুরুদেব, শুন'ল 'কথ' 

বল:তেন নী ং বরং তাহলে এ বিপদ কেমন করে নিবারণ ক€তে পারি সেকথা 

বলতেন। আপনি আপনর জ্ঞানের দ্বারা যদি এর প্রতিকারের কোন উপায় 

বলে দিতে না পারেন, তাহলে আমর স.কল্পের সততাকৰে স্বীকার করে 

নিন। আমার সংকল্প এই যে আপনি যদ এ বিষয়ে কোন সাহাষ্য কতে 

নাপারন তাহ.ল এই ছুরির আঘাতেই সব কিছুব সমাধান কে কফেলব। 

ভগবান আমাদের দুটি হৃদয়, এক করে দিয়েছেন আর 'আপদন আমাদের 

ছুটি হাতকে এক কবেছেন। কিন্তু রোমিওর সর্দে আবদ্ধ এই হাতি যদি 
আবার অন্ত কারে। হাতের সঙ্গে আবদ্ধ হয় এবং আমার এই অন্তপ বিদোহী 
হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা! করে অপরের দিকে ধাবিত হয় তাহলে তার আগেই 
আমি আমার হাত আর হৃদয় দু'টাকেই হত্যা করব। আপন আপনার দীঘ 
দিনের .জ্ঞান ব্াার আলোকে আভজ্ঞতা? আলে'কে বর্তমানে আমার কি 
করণীয় সে ।বষয়ে কিছু সুপসামর্শ দিন। আর তা না পার.ল দেখুন, আপনি 

আপন।র শিক্ষা দীক্ষা অভিচ্ছতার দ্বারা যা পারেনান তা আমার এঠ ছুরির 
রক্তাক্ত মধ্যস্থতায় সগ্ব হয়ে উঠবে, আমার মান সন্মানও সব বাচবে। 

আপনি দেরি কণবেন না। আমি মুতে চাই। প্রতিকারের যদাকছু 

থাকে ত বলুন । 

ফ্রায়ার ল। থাম মা, আমি একটা আশা কোন রকমে খুঁজে পেয়েছি। 
কিন্তু (স. পথট। বড় ভয়ঙ্কর। এই বিয়ের ব্যাপারটা ঠেকানোর মৃত সে 
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কাজটাও কঠিন। তুমি যদি প্যারিসের সঙ্গে তোমার বিয্লেটাকে এড়ানোর 
জন্য মরতে পার, তাহলে তুমি মৃত্যুর সমান ভয়ঙ্কর এ কাজটা'ও করতে পার 
সব লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য । মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে 

হলে মৃত্যুর সঙ্গেই মিতালি করতে হবে তোমীয়। যদি পার ত বলি। 
জুলিয়েত। প্যারিসকে বিয়ে করার কুকাধ হতে রক্ষা পাবার জগ আমি 

দরকার হলে সুউচ্চ দুর্গচুড়া হতে লাফ দিতে পারব, দন্থ্যু বা সর্পসংকুল 

পথেবা জায়গায় যেতে বা থাকতে পারব, কোন ক্রুদ্ধ ভালুকের সঙ্গে বাধা 

থাকতে পাবব অথবা বাত্রিতে কোন অন্ধকার শবগৃহে মাথার খুলি ও অস্থিশয্যা 

পরে এক! শুয়ে থাকতে পারব অথবা স্ভনিমিত কোন কবরের মধ্যে 

গিয়ে মৃত লোকের পাশেও শুয়ে থাকতে পারব। যে সব কাজের নাম শ্বনলে 

আগে হৃংকম্প হত এখন সে সব কাজ আমি আমার প্রিয়তমের প্রতি স্ত্রী 

হিসাবে আমার প্রেমের বিশ্বস্ততাকে কলহ্কমুক্ত রাখার জন্য স্বচ্ছন্দে করতে 

পারব। 
ফ্রায়ার ল। ঠিক আছে। এখন বাড়ি যাও। খুশির সঙ্গে প্যারিসকে বিয়ে 
করতে সম্মত হও। আগামী কাল বুধবার । কাল রাত্রে একা শোবে। 
তোমার ঘরে ধাইও যেন না শোয়। এই শিশিটা সঙ্গে নিয়ে শোবে। 

শিশির ভিতরকার তরল মদের মত এই জিনিসটা সব খেয়ে ফেলবে। সঙ্গে 
সঙ্গে দেখবে তোমার শিরায় শিরায় খুব শীতল তন্দ্রালু একটা ভাবের ঢেউ 

খেলে যাবে। তোমার হৃংস্পন্দন তার স্বাভাবিক গতিশক্তি হারিয়ে থেষে 

ষাবে। প্রাণের স্বাভাবিক উত্তাপ এমনভাবে চলে যাবে এবং শ্বাস প্রশ্বাস 

এমনভাবে রুদ্ধ হয়ে ধাবে যে সজীবতার কোন চিহৃই পাওয়া যাবে না 
তোমার মধ্যে। তোমার ওষ্ঠাধরের সব গোলাপী আভা নিঃশেষে ম্লান হয়ে 
বাবে। নিমীলিত হয়ে যাবে তোমার নয়নরূপ গবাক্ষ, ঠিক যেমন মৃত্যুতে 
জীবনের সব আলো! নিভে যায়। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তোমার 

দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মৃত্যুর মত শিথিল শীতল ও কঠিন হয়ে পড়বে 
এবং ঠিক এইভাবে তোমায় বিয়াল্িশ ঘণ্টা থাকতে হবে। তারপর তুমি 

জেগে উঠবে, যেন মনে হবে দীর্ঘ মধূর এক নিদ্রার গভীর থেকে উঠে এসেছ। 
এর মধ্যে সকালে যখন বর এসে তোমায় উঠোতে যাবে তখন দেখবে মরে 
পড়ে আছে। তখন আমাদের দেশের প্রথামত তোমাকে ভাল পোষাক 

পরিয়ে কফিনে শুইয়ে অনাবৃত অবস্থায় সেই প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া 
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হবে যেখানে ক্যাপুলেতর বংশের মৃতব্যক্তিরা সকলেই সমাহিত হয়ে আছে। 
তারপর তৃমি জেগে ওঠার. আগেই আমার চিঠি পেয়ে সব কিছু জেনে রোমিও 
চপে আসবে। রোমিও ও আমার সামনেই ভুমি জেগে উঠবে এবং সেই 
রাত্রিতে সে তোমায় মাঞ্চুয়া নিয়ে গিয়ে সব লঙ্জা ও অপমা'নর হাত থেকে 
তোমায় রক্ষা করবে। অবশ্য যদি কোন ক্রীড়াস্থলভ চঞ্চলতা বা নাবী- 
হল ভগ্ন তোমার সাহসকে , কমিয়ে দিয়ে একাজে তোমায় প্রতিনিবৃত্ত 
করতে না পারে । 

জাঁলয়ত। দিন, দিন গুকুদেব, ভয়েণ কধ। আর বলবেন ন|। 

ফ্রায়ার ল। ধর। এখন চলে বাও, দর ও নিভীক হয়ে থাক তোমার সংকল্ে, 
আমি আমাপ চিঠি দিগ্ধে শীগগির একজন লোক পাঠাব : মাঞ্ুয়ায় তোমার 
স্বামীর কাছে। 

স্বলিয়েত। হে ভগবান! শক্তি দাও এবং শক্তিই আমায় সাহায্য করবে। 
বিদায় গুরুদেব । (প্রস্থান) 

দ্বিতীয় দশ্ট। কাপৃলে তদের বাড়ি । 

কাপুলেত, ক্যাপুলে তপত্রী” ধাত্রী ও ছু তিনজন ভূ'ত্যর প্রবেশ 

ক্যাপুলেত। যে সব অতিথিদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তাদের সক'লর নাম 

এখ'নে লেখ! আহে । (একজন ভূত্যের প্রস্থান) (অন্য একজন ভূতের 

প্রতি ) দেখ, কুডিজন সুদক্ষ বশধুনির বাবস্থা করো । 

ভৃত্য। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না হুজুব। এমন রশধূুনি আনব ২ 

তারা আঙল চাট:ব। 

ক্যাপূলেত। মেআবার কি? 

তৃত্য। জানেন না হুছুর, যে রাধুনি নিজের আঙল চাটতে পারে না পে 

বাজে রখধুনি আর আমি তাকে 'দখ:ত পারি না। 

ক্যাপূলেত। বাও। (ছ্িতীয় ভূংতার প্রস্থান) এবার দেখছি আমাদের 

অপ্রস্তত হতে হবে| মেয়েট। কি ফ্রায়ার লবেন্সের কাছে গেছে? 

ধাত্রী। হণ হুজুর, সাস্নার জন্যে গেছে সেখানে । 

ক্যাপুলেত। আমার মনে হয়, লোকট। তাকে বুঝিয়ে স্থঝিয়ে মনট।কে 

তার ভালর দিকে নিয়ে যেতে পারে? মেয্্টা এমন বগচট! একগ্র"য় আ? 

নচ্ছার ধরনের যে বলার নয়। 

জুলিয়েতের প্রবেশ 



৯৪ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

ধাত্রী। এ দেখুন আসছে কোথা থেকে; চাখের ঢৃষ্টিট। কেমন খুশি খুশি 

মন হচ্ছে। 

ক্যাপুলেত। এই 'য আমার মাথামোটা মেয়েটা । কিরে, খবর কি 
কোথা গয়েছিলি ? 

জ্লি-য়ত। তামার অবাধ্য হয়ে তোমার কথা ন! শুনে যে পাপ আমি 
করেছি স পাপ অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীকার করতে গি.য়ছিলাম। গুরুদেব 
লবেন্স আমায় তোমাৰ বাছে প্রণিপাত হয়ে তোমার ছ'মা প্রার্থনা করার 
উপচেশ দিয়েছন। আমায় ক্ষমা করো বাবা, আমি অনুনয় বিনয় করছি। 
কথ! দিচ্ছি। এখন থেকে মি যা বলবে তাই করব। “তামার বথামতই 
চলন। 
কাপুলত। কে আশ্ছিপ, কাউন্টি পাণারিসকে 'ডকে পাঠা । তাকে এই 
থবট| দে। কাল সবান্ই ওদের গাটছডাটা বেধে দিই | 

জুলিয়েত। লরেন্সর গার্জা় আমার ভাবী স্ব'মীর সঙ্গে আমার দেখা 
হয়েছে । শালানতার সঁমা বজায় রেখে তাঁকে বৃঝিয়ে দিয়েছ কত ভাল ও 

প্রিয়তমা স্ত্রী তাব হব আমি। 

কাপু'লত। শুনে সই খুশি হলাম । খুব ভাল কথা-_উঠে দীড়া। ও কি 
করছিস? ওরে বলছি, কাউন্টিকে ডেকে নিয়ে আয় এখানে । রেভারেগ 

ফ্রায়ার আমাদের সত্যিই খুব ধাম্িক লোক। আজ সারা শহর তার কাছে 

বত । ভিনি এক'জ না করলে সারা শহরের মুখ চণকালি পড়ত। 

জুলিয়েহ। ধাইমা। তুমি একবার আমার সঙ্গে আমার ঘবে যাবে? কাল 
কোন .কান গয়না পড়লে আমার মানাবে, সেগুলো বেছে দেবে। 

কাপুলেতপহী। নুই”তিবারের আগে নব । এখনো অনেক সময় আছে। 

কাঁপল্ত। যাও ধাই, ওর সঙ্গে যাও। কাঁদই আমরা গীজীয় ধাব। 

( জ্লিয়েত ও ধা ণীর প্রস্থান ) 

কাঁপুলেভপটী। আমরা সব যোগাড় যন্তর কিকরে করে উঠতে পারব তা 

একলাদ ভেবে দে খু? এখন ত সন্ধ্যে হয়ে এল। 

কুল | কেখে দাও তোমার কথা। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি গিনী, 
আমি একা ঘ্বরে বেড়িয়ে সব কিছুর ব্যবস্থা করব। তুমি জুলিয়েতের কাছে 
গিয়ে তার সাজগোজ দেখগে। , আজ রাতে আমি শোবনা। আজ আমি 

একাই ঘরকক্পার কাজ সারব। কি দেখছ, সব ঠিক হয়েযাবে। আমি 
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প্যাবিসের কাছে নিজে গিয়ে তাকে প্রন্তত করে তুলব কালকের জন্য । আজ 

আমার অন্তপটা আশ্ধভাবে হালকা হয়ে উঠেছে। সেই খামখেয়ালী মেয়েটা 

একেবারে অন্ত মানুষ হয়ে উঠেছে। (সকলের প্রস্থান ) 

তৃতায় দশ । জ্লিয়েতের কক্ষ । 

ভবালয়েত ও ধাত্রীর প্রবেশ 

জলিয়েত। হ্য।, এ পাষাক'ুলে৷ খুব ভাল। কিন্তু ধাইমা, আজ রাত্রে 
মাম একা থাকব। কী এণ এম ভালভাবেই জান, আমি কতবড় পপ 

করতে চলেছি। ঈশ্বর যাতে অসন্তঃ না হন তার জগ্ত আমকে কতকগুলো 

ধমায় প্রাক্রয়া করতে হবে। 

্ ক্যাপুলেতপঠার প্রবেশ 
প্যাপুলেতপত্ভী। তোমরা এখন কৈ করছ ৮ আমার সাহায্যের কোন 

দর্ুক1র অছে? 

হলয়েত। নামা। কালকের জন্য যা যা দরকার আমর! তার ব্যবস্থা 

করে ফেলেছি। “বার আমায় একা থাকতে দাও। আজ রাতে ধাইম৷ 

তামার কাছে থেবেই তোমায় সাহায্য করুক, কারণ আজ তোমার হাতে 

মনেক কাজ। 

ক্যাপুলেতপত্রী। ঠিক আছে। বিদায় তাহলে । এখন শুয়ে পড়। 

"বাম নাও। এখন তোমার বিশ্রামের খুব দরকাব। 

(ক্যাপুলেতপহ্ী ও ধাত্রার প্রস্থান ) 

সঁলয়েত। ঈশ্বর জানেন, কখন আবার আমা,দর দেখা হবে। সুক্মশীতল 

একটা উভয়ের রোমাঞ্চ াশবায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে আমার আর তাতে হিম 

হয়ে যাচ্ছে আমার াণের উত্তাপ। আমানে হয় আবার ওদের 

ডাকতে হবে আম।ম সাস্ত্না দেবার জগ্ত। ধাহমা-সেই বা খানে ক 

করবে? সেই ভয়ঙ্কর দশের অবতারণা আমায় নিজের হাতেই করতে 

হবে। এস তবেোশশি১ কন্ক এই ওষুধ যদি কাজ না করে তাহলে কি 
সাল সকালে আমার বিয়ে স্থুনিশিত ?9 না না, এটা তা হতে দেবে না। 

তুমি এখানেই থাক। (ছরিটি নামিয়ে রেখে) যাঁদ এটা কোন বিষ হয় যা 
গুরুদেব আমায় মাখার জন্য গোপনে এর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন কারণ 

তিনি নিজে বামিওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার পর আবার যাঁদ বিষ্বে 

দন তাহলে তার নাম খারাপ হয়ে যাবে? আমার ভয় হচ্ছেঃ তাই হবে, 
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আবার মনে হচ্ছে তা নয়। কারণ তিনি ঘে ধামিক লোক তার পরিচয় 

আগেই পাওয়া গেছে। কিন্তু যদি রোমিও আমায় উদ্ধার করতে আসার 
আগেই কবরের মধো আমি জেগে উঠি সেখানে অনশ্ত একটা ভয়ের 

কথা আছে। যেখানে কোন বিশুদ্ধ বাতাস প্রবেশ করতে পারে না সেই 

কবরের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রোমিও আসার আগেই আমি মবে যাব 

নাত। আবার যদি বেচেও থাকি, যে সমাধিক্ষেত্রে শত শত বছর ধরে 

আমার মৃত প্রর্পপুরুষদ্দের কঙ্কাল সমাহিত হয়ে আছে, বার মধ্যে মৃত 

টাইবণ্টের রক্তাক্ত দেহ এখনো অবিকৃত হয়ে চাপা আছে, আমার মৃতবং 

অবস্থার সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর স্থানের ভীষণতাকে কেমন করে সহা করব আমি? 

শুনছি বাত্রির বিশেষ এক সমযজে প্রেতাত্মার! কবর থেকে উঠে পড় 

আমি নিদিষ্ট সময়ের আগে জেগে উঠলে সেই প্রেতাত্মাদের দষিত গন্ধ 

পেয়ে ও চীৎকার শুনে কা আমি করব ঘ' শুনে জীবিত মানুষ পাগল হয়ে 

যায়। অকালে জেগে উঠে সেই পরিবেশের মধ্যে আমিই যদি প'গল হয়ে 

গিয়ে আমার পূর্বপুকষধর অস্থি নি:য় খেলা করতে শুরু ক'র দিই অথবা 

টাইবন্টের দেহটাকে কফিন থেকে তুল ফেলি অথব! বাঁগের মাথায় একট: 
অস্থিকে লাঠি নিয়ে তাডা করি?) ওকি, আমার মনে হচ্ডে আমার 

জ্ঞাতিভাই টাইবন্টেৰ প্রেত রোমিওকে খুজছে যে রোমিও ওকে হত্যা 

করেছে। থাম থাম টাইবণী, রোমিও, আমি যাক্ডি। তোমার জন্যই 

আমি এটা পান করছি । (ওরুধ পান ও শয্যায় পতন) 

চতুর্থ দৃশ্য । ক্যাপুলেতদের বাড়ি। 
ক্যাপুলেতপত্রী ও ধাত্রীর প্রবেশ 

ক্যাপুলেতপর্রী। এই নে চাবিকাঠি ধাইঃ ধর। আরো কিছু মশলা 

পা 

নিয়ে আয়। 

ধাত্রী। ওরা গরমমশ্লার জন্যে কিছু বাদাম কিচমিচ ও জাফর চাইছে। 

ক্যাপুলেতের প্রবেশ 
ক্যাপুলেত। 'গরে» তোরা নব ওঠ, উঠে পড়। দ্বিতীয় মোরগ ডাকল । তিনটে 

বেজে গে.ছ। লক্ষ্মী এযাঞ্চেলিকা, কিছু কষা মাংস দেখ ত, দামর জন্য ভাবতে 

হবেনা। | 

ধাত্রী। আপনি যান শোনগে ত। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। বাত 

জেগে একটা অন্ুখ বাধিয়ে বসবেন । 
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ক্যাপূলেত। না নাঃ কিছু হবে না। এর আগে কত আজে বাজে কারণে কত 
রাত আমি জেগেছি, তাতে কখনো কোন অন্খ হয়নি । 

ক্যাপুলেতপত্রী। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সারারাত যেন ইদুর ধরে বেড়াচ্ছ। 
আমি আর তোমাকে তা করতে দিচ্ছি ন!। 

(ক'পুলেতপত্বী ও ধাত্রীর প্রস্থান ) 
ক্যাপূলেত। হিংসা, হিংসা ছাড়! আর কিছুই না। 

লোহার শিক, ঝুরি, কা প্রভৃতি সহ তিন চারজন ভূত্যের প্রবেশ 

ওসব কি? 

প্রথম ভূত্য। রানীর সরঞ্জাম হুজুর, কিন্তু কি তা জানি না। 

ক্যাপুলেত। যাই হোক, তাড়াতাড়ি করো । (প্রথম ভূত্যের প্রস্থান) 
শুনছ? আরও শুকনো কাঠ আনো, পিটারকে ডাক, সে দেখিয়ে দেবে 

কোথায় আছে। 

দ্বিতীয় ভৃত্য । আমিই পারব হুভুর কাঠ খুঁজে নিতে। পিটারকে আর 

দরকার হবে না। কাঠ কেটে বেটে কান্ট! কাঠ আর কোনটা অকাঠ তা 

আমি চিনি। 

ক্যাপুলেত। লোকটা ভালই বলেছে, লোকটার র্সিকতাবোধ আছে। তোমার 
মাথাতেও দেখছি কাঠ ভরি আছে। (দ্বিতীয় ভূত্যের প্রস্থান ) 

ওহরি, এধে দেখছি সকাল হয়ে গেল। কাউন্টি পবিস বলেছে বাজনা সঙ্গে কবে 

নিয়ে আসবে। ( নেপথ্যে বাদ্ধ্বনি ) 

এসে গেছে। ধাই, গিহ্ী, ধাই কোথা এদিকে এস । : 

যাও জুলিয়েতকে জাগাও গিয়ে এবং তাকে সাজিয়ে দাও। আমি প্যারিসের সঙ্গে 

কথ। বলছি । তাড়াতাড়ি করে বধ এসে গেছে। (প্রস্থান ) 

পঞ্চম দৃশ্ট । জুলিয়েতের কক্ষ । 

ধান্রীর প্রবেশ 

ধাত্রী। ওমা, ও মেয়ে ওঠ না গো । তাড়াতাড়ি করো । ও বাছা, ও মেয়ে, 

এখনো ঘৃম! ওঠ মা লক্ষ্মী, আমার অস্তরের ধন, বিয়ের কনে! কী, 
একটা কথাও নেই? পরের রাতে প্যারিস তোমায় ঘুমোতে দেবে না বলে 
আগেই ঘুমিয়ে তার শোধ তুলে নিচ্ছ? বাবা, কী গভীরভাবেই না 
ঘুমো.চ্ছ। দেখছি তোমাকে নিজের হাতে জাগাতে হবে। ওমা; মা, 
জাচ্ছা, তাহলে কাউ্টি নিজ এসে তোমাকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে 

১” পি 
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যাক, সেই ভালো । সে তোমাকে মজা দেখিয়ে দেবে। জানোন৷ তাকে? 

(মশারি তুলে) এযে দেখছি সাজ পোষাক পরে তৈরি হয়ে আবার শুয়ে 

পড়েছে। আর না, আমাকে তাকে জাগিয়ে তুলতেই হবে। ও মেয়ে, 
ওমা, একি, হায়, হায়, তোমরা ছুটে এসো গো মেয়ে আর নেই। কি 
কুক্ষণেই না আমার জন্ম হয়েছিল গো। কোন ওষুধ খেয়ে একাজ করেছে? 
ও গিন্নীমাঃ ও কর্তীবাবু । ক্যাপুলেতপত্বীর প্রবেশ 

ক্যাপুলেতপত্ী। গোলমাল কিসের ? 

ধাত্রী। হায়, কী দুঃখের দিন এল আমাদের ! 

ক্যাপুলেতপত্রী। ব্যাপার কী? 

ধাত্রী। দেখ, দেখ, নিজের চোঁধে চেয়ে দেখ কী হলো আমাদের । . 

ক্যাপুলেতপত্রী। হায়, কী হলো আমার! আমার একমাত্র সন্তান, জীবঝ'নর 

জীবন। উঠে চোখ মেলে তাকা। তা না হলে আমিও তোর সঙ্গে মরব। ওরে 

লোক ডাঁক। সবাইকে ভাক। 

ূ ক্যাপুলেতের প্রবেশ 
ক্যাপুলেত। লজ্জার কথাঃ জুলিয়েতকে নিয়ে এস। তার বর এসে 

গেছে। | 
ধাত্রী। সে আর নই । সে ইহলোকে আর নেই। 

ক্যাপুলেতপত্রী। সর্বনাশ হয়েছে, সে আর নেই নেই, নেই। 

ক্যাপূলেত। কই দেখি। সত্যিই ত, তার দেহটা ঠাণ্ডা হিম, রক্তশ্রোত 

থেমে গেছে। হাড়গুলো শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। ঠেঁটছুটে! ফাক হয়ে 

গেছে। ফুলের মত হ্বন্দর মুখথানার উপর অকালকুয়াশার মত মৃত্যু এসে 

চেপে বসেছে। 

ধাত্রী। কীছুর্দিন' 

ক্যাপুলেতপত্রী। এমন ছুঃসময় আর কখনো আসেনি । 

ক্যাপুলেত। মৃত্যু আমার মৃখ বন্ধ করে দিয়ে তাকে কেড়ে নিয়ে গেছে। এখন 
শুধু কান! ছাড়া আর বলার কিছু নেই। 

বাদকদের সঙ্গে ফ্রায়ার লরেন্স ও প্যারিসের, প্রবেশ 

ফ্রা্সার ল। কই এস সব। কনে গীর্জা যাবার জন্য তৈরি ? 

ক্যাপুলেত। হ্যা গীর্জা যাবার জন্য তৈবিঃ কিন্তু কোনদিন আর ফিরে আসবে 
না। বাবা প্যারিস, গতরাত্রে মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়েছে তোমার 
স্্রীকে। তার ফুলের মত জীবনকে নিব করে দিয়েছে। এখন মৃত্যুই 
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আমার আসল জামাতা । মৃত্যুই আমার মেয়েকে বিয়ে করেছে। মৃত্যুই আমার 
একমাত্র উত্তরাধিকারী । আমিও মরে মৃত্যুকেই আমার জীবন ও যথাসর্বন্ঘ দানি 
করে ষাব। 

প্যারিস। আজ সকালেই তার মুখ দেখব বলে কত আশা করেছিলাম আমি; 

কিন্তু শেষে এই মুখ দেখতে হলো? 

ক্যাঁপুলেতপত্রী। এমন অভিশঞ্ধ পোড়া দিন আর সারা জীবনের মধ্যে 
কখনো আসেনি। আমার একটামাত্র সন্তান, কত আদারর ও আনন্দের 

ধন; সেটাকেও মৃতা এসে আমার চোখের সামনে থেকে টেনে নিয়ে 
.গল। 

ধাত্রী। ওমা কী সব্বনাশের দিন 'এল গো। ঝশটা মারো কালা 
দিনের মুখে । 

প্যারিস। আজ জঘন্য দ্বণা শিষ্টৃন্ন মৃত্রার দ্বারা আমি প্রতারিত হলাম। 
মৃত্যুই আমার প্রিয়তমাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেল। হে আমার প্রিয়তমা, 
আমার জীবন। না এখন আর জীবন না। এখন মৃত্যুই আমার একমাত্র 
কাম্য । 

কণপুলেত। আজ আমরা মৃত্যুসম যন্ত্রণা আর ঘ্বণার পাত্র। মৃত্যু, কেন তুমি 
আমাদের এই উৎসবের পবিত্রতাকে নষ্ট করে দিলে? হা! আমার সন্তান! আমার 
সম্তান আজ নেই, দে এখন মৃত। আর তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার সাবা 
জীবনের আনন্দেরও অবসান ঘটল। 

ফায়ার ল। তোমরা সব চুপ করো। এই সব কান্নাকাটি ও টেঁচামেচির 
দ্বারা জীবনকে ফিরে পাওয়া যায় না। সর্বরষ্টা ঈশ্বর আর তোমার অংশ 

ছিল এই সুন্দরী মেয়েটার মধ্যে। এখন গোটাটাই সে ঈশ্বরের হয়ে 
গেল। মৃত্রুর কবল থেকে তোমার অংশটা তুমি রাখতে পারলে না। 
কিন্ত ঈশ্বর তার নিজের অংশটা এক অনস্ত জীবনের মধ্যে সংরক্ষিত 

করে রাখল। আচ্ছা, তুমি ত তার উন্নতি চাইতে। এখন সবচেয়ে 
উন্নতির ষে স্থান সেই স্বর্গে চলে গেছে সে, তবে কাদছ কেন? এখন সে স্থুদবর 

মেঘমালা পার হয়ে আকাশটাকে পিছু ফেলে স্বগন্ধারে উপস্থিত হয়েছে। 
সম্তানের চরম ও পরম উন্নতি দেখে পাগলের মত কান্নাকাটি করছ, 
এটা কি তোমাদের সন্তানন্সেহের পরাকাষ্টা? এট! মনে রেখো, বিয়ের 

পর দীর্ঘদিন বেচে না থেকে সেষে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল এটাতে তার 
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ভালই হয়েছে। এখন চোখের জল মোছ। প্রথমত তার দেহের উপর 

ফুল ছড়াও। তাকে ভাল পোষাক পরিয়ে, গীর্জায় নিয়ে চল। আমাদের 
দুর্বল প্রক্কৃতির জন্য আমরা মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করি। কিন্ত জানবে 
প্রকৃতির রাজ্যে অশ্রর একটা মুল্য আছে। অকারণে সে অস্র পাত কর! 

উচিত নয়। 

ক্যাপুলেত। সব ঘটনা কেমন আশ্র্যভাবে পান্টে গেল। আমরা যে 

উৎসবের আয়োজন করেছিলাম তা এখন পরিণত হলো শেষকত্যাহষ্ঠানে । 

বিয়ের জন্য আন! ফুল গেল মৃতদেহের উপরে । বিয়ের গান বাজনা পরিণত হলো 

শবযাত্রার বিষন্ন সঙ্গীতে । 
ফ্রায়ার। আপনার ভিতরে ষান। লর্ড প্যারিস, আপনিও যান। এই 

মৃতদেহকে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাবার বাবস্থা করুন। ঈশ্বর অবশ্য আপনাদের 

কিছু দুঃখ দিয়েছেন । কিন্ত তার বিধান লঙ্ঘন করে তাকে আরো বেশী করে 

চটাবেন না। ( ধাত্রী ও বাদকদল ছাড়! আর সকলের প্রস্থান ) 

১ম বাদক। ব'জনা কবে চল চলে যাই আমরা । 

ধাত্রী। থাম থাষ্। 

১ম বাদক। তাবটে। আমাদের ত বাজাতেই হবে। তবে শুধু বাজনার স্ুরট' 

হবে আলাদ!। 

পিটারের প্রবেশ 

পিটার । ও বাদকদল, বাবারা একবাব প্রাণ খুলে বাজাও দেখি । 

১ম বাদক । সেকি, 'পাণ খুলে ? 

পিটার । আমার অন্তর 'এখন দুঃখে ভরে গেছে । কিছু হালক। আনন্দের সুর 

বাজিয়ে অস্তরটাকে চাঙ্গা করে তোল ত বাবা। 

১ম বাদক । আমর! মানুষ, এখন বাজনার সময় নয় । 

পিটার । তাহলে তোমরা বাজাবে না? 

১ম বাদক । তুমি কি দেবে আমাদের ? 
পিটার। টাকা দেব না, তে আমি দেব রুসিকতার জন্ত একজন ভাড়। আমি 

তোমাদের মাথায় রাখার জন্য একট! ছুরি দেব। 
২য় বাদক। ছুরি নয়, তোমার রসিকতার ছুরি দিলেই হবে। 

পিটার। আচ্ছা সঙ্গীতের স্থর রূপালি কেন বলতে পার? 

১ম বাদক। বাজিয়ে গাইয়েরা ব্বপোর টাকার জন্যেই গান বাজনা করে তাই। 
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পিটার। না তাদের স্থরের মধ্যে সোনা নেই বলেই তার্দের স্থুর বূপোর 
সৃত। (প্রস্থান ) 

২য় বাদক। যাক ওসব কথা । জ্যাক, শব্যাতার জন্ত তৈরি হও । (প্রস্থান ) 

পঞ্চম অন্ধ 

প্রথম দৃশ্ঠ। মাগুয়ার একটি রাজপথ । 
রোমিওর প্রবেশ 

কবোমিও। নিদ্রাকালের মধুর স্বপ্ন ঘি সত্য হয় তাহলে আশা! করি কিছু সুখবর 

আসবেই । আজ আমার অন্তরাত্ম! তার হৃদয় পিংহাসনে খুব খুশি মনে বসে আছে 
এবং অকারণ একটা আনন্দ আমাকে যেন শুন্তে ভাসিয়ে দিচ্ছে। আমি স্বপ্রে 

"দখেছি আমার প্রিয়তমা এসে আমাকে মৃত দেখেছে । আশ্চধ শ্বপ্রমৃত লোক 

ভাবছে এবং বেঁচে উঠে প্রেমাম্পদের চুন্নে অভিষিক্ত হয়ে প্রেমের সিংহাসনে 

সমাটের মত বসতে চাইছে । বিকম্পিত প্রেমের ছায়াতেই ষখন এত আনন্দ তখন 

আসল প্রেম কতই না মধুর । 
রোমিওর ভৃত্য বালথাসারের প্রবেশ 

ভেরোনার কোন খবর আছে? কি খবর বালথাসার! ফ্রায়ারের কোন 

চিঠি আননি? আমার প্রিয়তমা কেমন আছে? আমার বাবা কেমন 
আছেন? আবার আমি শুধোচ্ছি আমার স্ন্দরী জুলিয়েত কেমন আছে? 

সে.ভাল থাকলে আর কোন খাবাঁপকে গ্রাহ্থ করি না আমি ।' 

বালথাসার। সে ভালই আছে। আর কিছু খারাপ হতে পারে না। তার 

দেহট। এখন সমাধির ভিতর ঘ্বুমোচ্ছে আর তার আত্মাটা এখন ন্বর্গে 

দেবদুতের কাছে চলে গেছে । দেখে এলাম তার মৃতদেহটাকে কৰরের মধ্যে 

নামানো হচ্ছে। সেই খবরটা আপনাকে দেবার জন্য ছুটে এসেছি। 
অপরাধ নেবেন না হুভৃব, আপনিই আমামম় এ কাজের ভার দিয়ে 

এসেছিলেন। 

রোমিও। সত্যিই কি তাই? তাহলে হে আকাশের ষত সব গ্রহ নক্ষত্র, আর 

আমি তোমাদের বিশ্বাস করি না, তোমাদের আর ভয় করি না। আমার 
জন্য কিছু কাগজ কালি আর ডাকের ঘোড়া নিয়ে আয়। আমি আজ 

রাতেই মাঞ্চুয়া ছেড়ে চলে যাব। 

ৰালথাসার। আমি বলি কি হুভৃরঃ একটু ধৈর্য ধরুন। আপনার চোখের 
দৃষ্টি মলিন এবং ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে । কোন বিপদ ঘটতে পারে। 
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রোমিও । তোমার ধারণা ভূল। আমি যা বলছি কর। গুরুদেবের কোন 

চিঠি কি সত্যিই আননি ? 
বালথাসার । না হুজ্র। 

রোমিও । ঠিক আছে তুমি যাও, ঘোড়া যোগাড় করো । আমি তোমার 

সঙ্গেই যাব। (বালথাসারের প্রস্থান) জুলিয়েত, আজ বাত্রেই তোমার 

সঙ্গে মিলিত হব আমি। যেমন করে হোক উপায় একটা বার করতেই 

হবে। হে ক্ষতিকারক ধ্বংসাত্মক বৃদ্ধি, হতাশ ও বিপন্ন লোকদের মাথার 
মধোই গৃ্ব তাড়াতাড়ি প্রবেশ কর। একজন বৈছ্ের কথা মনে পডছে। 

কিছুদিন আগে তার কথা লিখে নিয়েছিলাম । তার ভ্রহুটো আশ্চ্রকমের 

মোটা আর ঘন। যত সব শুকনো গাছ গাছড়! তার কাঁছে। সব সময় 

বিড় বিড় করে কী সব বলছে। চোঁখের দ্ষ্টটা কেমন ঘোলাটে । অভাবে 

অনটনে তার দেহট! হাড়কঙ্কাংল পরিণত হয়েছে। তাব দোকানে কত 

সব অদ্ভুত অদ্ভুত মাছের ভাঙরের আর কাছিমের শুকনে! চামড়া ঝুলছে । 

কতকগুলো খালি বাঝ, মাটির সবুজ পাত্র, মরচেধরা ছুরি, শুকনে৷ গোলাপের 

পাঁপড়ি আর স্থতো ছড়ানো রয়েছে এখানে সেখানে । সেই লোকটার 

অভাব অনটন দেখে মনে হয়েছিল, যদি কারো মৃতার জন্য বিষের দরকার 

হয় তাহলে এই লোকটাই তা দিতে পারে । এখন আমার প্রয়োজনের 
সময় তার কথাই মনে পড়ছে। সে নিশ্য় আমায় বিষ বিক্রি করবে। 

আজ রবিবার বলে দোকানটা তাঁর বন্ধ। কই বৈদ্য আছ নাকি? 

বৈদ্যের প্রবেশ 
বৈগ্য। কে এত জোরে আমায় ডাকছে * 

রোমিও । এদিকে এসো বাপু। আমি জানি তুমি খুবই গরীব। চল্লিশটা 
ডুকেট (মুদ্রা) তোমায় দিচ্ছি । একপাত্র বিষ তোমায় দিতে হবে। এমন 

বিষ যেন খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা শিরায় শিরায় ছড়িয়ে যায় আর মৃত হয়। 
কামানের বৃক থেকে যেমন দ্রুত গোলা বেরিয়ে আসে তেমনি দ্রুত যেন 

বিষপানকারীর বৃক থেকে শেষ নিঃশ্বাস বেনিয়ে আসে । 

বৈচ্য । তেমনি মারাত্মক বিষ আমার কাছে আছে । কিন্ত মাঞ্চুয়ার আইন 

হচ্ছে-এই যে সেই বিষের কথা যে একবার উচ্চারণ করবে তাকে মৃত়াদপ্ড 
ভোগ করতে হবে, দেওয়া ত দ্লরের কথা। 

রোমিও। তোমার মাথায় কি কিছু নেই? তুমি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছ? 
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দুভি'ক্ষর করাল ছাঁয়! তোমার চোখে মুখে । অভাবের পীড়ন তোমার 

চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। অবজ্ঞা আর বৃতৃক্ষার চাপে পিঠ তোমার কুঁজো 

হয়ে পড়েছে। পৃথিবীট। তোমার বন্ধু নয়। পৃথিবীর কোন আইন তোমার 
অনুকুল যায়নি । তোমার দাবিদ্রা কেউ ঘেোচায়নি। সুতবাঁং আমার কাছ 

থেকে এট। নিয়ে তোমার দারিদ্র ঘোচাও । 

বৈদ্ভ। আমার দারিদ্র্য আমায় এটা নিতে বলছ, কিন্তু আমার মন এতে 

সায় দিচ্ছে না। 

রোমিও । মনে করো» আমি তোখান দারিদ্র্যকই এটা দিচ্ছি, মনকে 

নয়। 

বৈদ্যা। এই নাও এইটা যে কোন তরল জিনিষের সং মিশিয়ে খাবে। 
তোমার গায়ে যদি কুড়িটা মানুষ সমন ক্ষমতা থাক তাহদুলও এট। খাবার 

সঙ্গে সঙ্গেই তোমায় যমের বাড়ি যেতেই হবে। 

রোমিও । জে;ন 'রখে, য বিশ্ব তুমিবিক্র করতে চাইছিল না, সে বিষের 

থেকে টাক' বা সোনা হচ্ছে অনেক খারাপ বিষ। তার তুলশায় তোমার বিষ 
অনেক ভাল । 'এই দ্বণ্য জগতে সোন।রূপ বিশ্ব প্রলোভনের জাল বিশ্বার করে 

মানুষে আত্মাকে তিলে তিলে কলুর্বিত করে হত্য। করে। নেই বিষ আমি 

তোমায় বিক্রি করেছি, তুম মামায় কিছুই ধিক্রি কান। যাই হোক, আমি 
খচ্ছ। আম য| তোমার দক তাই দয়ে কিছু খাবার কিনে খাও, শরীরটাতে 

একটু মাংস গজাক | (বিষপাত্রের প্রতি ) এপো+ ন! না, তুমি ত বিষ নও, তুমি 
আমার অন্তরের অন্তরতম। চল আমার সঙ্গে জুলিরেতের সমাধির ভিতরে। 

সেখানে আমি তোমায় গ্রহণ করব । (প্রস্থান ) | 
দ্বিতীয় দৃপ্ত । (ফ্রায়ার লরেন্সের আস্তানা ) 

ফ্রায়ার জনের প্রবেশ 

ফ্রায়ার জন। কই দাদ। ফ্রায়ার লরেন্স আছ নাকি ' 

ফ্রায়ার লবেন্সের প্রবেশ 

এসে এ.সা, মাঞুয়া থেকে আসছ ত' কী ব্লল রোমিও? অথবা যদি সে 

কোন চিঠি লিখে দিয়ে থাকে তাহলে তা! দাও । 
-জন। আমার সঙ্গে মাঞ্চয়া যাবার জন্য একজন লোক খুঁজে পেলাম না আমি 
সারা শহরের মধ্যে। শহরে এখন দারুণ মহামারী চলছে | যেখানেই বা 
থে ঘরেই গেলাম আমাকে মহামারাগ্রস্থ অথবা রোগসংক্রামিত কোণ লোক 
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ভেবে সকলেই তাদের ঘরের দরজা! বন্ধ ক:রে দিল আমাকে দেখে । স্থতরাং 
মাধুয়া যাওয়া আর আমার হলো না । 
ফ্রায়ার ল। কে তাহলে আমার চিঠি রোমিওর কাছে নিয়ে গিয়েছিল ? 
ফ্রায়ার জন। আমি তা পাঠাতে পারিনি দাদ! । পাঠাবার কোন লোক 

পাইনি । 

ফ্রায়ার ল। খুবই দুঃখের কথা । জরুরী কথ! ছিল। পাঠাতে অবহেল৷ করে 

ভাপ করনি। এতে ক্ষতি হতে পারে। জন, এখান, থেকে গিখে তুমি 

আমায় একটা লোহার রড এনে দাঁও। 

জন। আচ্ছা আমি আপনাকে এনে দিচ্ছি । ( প্রস্থান ) 

ফায়ার ল। আমাকে এবার একাই সেই সমাধরক্ষত্রে যেতে হবে। এখন 

থেকে তিন ঘণ্টার মধো সুন্দরী জুলিয়েত জেগে উঠবে । জেগে উঠে যদি 

সে জানতে পারে এইসব ঘটশার কথ রোমিও কিহুই জানে না তাহলে সে 
বকাবকি করবে। আমি মাঝুয়াতে রোমিও কাছে আবার চিঠি পাঠান্ডি । 

(রামিও না! আসা পর্যন্ত জুলিয়েত জেগে উঠলে তাকে আমার গুহাতেই 
'রখে দেব। মৃত লোকে সমাধির মধো একটি জীবিত মানুষের দেহ এখনো 

নমাহিত হয়ে অ'ছে। র (প্রস্থান ) 
তৃতীয় দৃশ্ঠ । (ভবোনা শহর । গীর্জা প্রাঙ্গন । 

ক্যাপুলেত পরিবারের সমাধিক্ষেত্র | 
মশ।ল ও ফুলের তোড়াহাতে একজন বালকতৃত্যসহ প্যারিসের প্রবেশ 

প্যারিস। আমাকে মশালটা দিয়ে তুমি সরে দাড়াও । মশালটা নিবিষ়ে 

দাওঃ তা নাহলে আমায় লোকে দেখতে পাবে। এ ইউ গাছের তলায় 

তুমি মাটিতে কান পেতে শুয়ে থাক। কবরখানার ফীপা মাটিতে কারো 
পায়েবু শর্ধ পেলেই শীষ দিয়ে আমাম্ম সংকেত দেেবে। দাও, ফুলগুলো 

আমায় দাওঃ এবার যাও যা বললাম করগে। 

বালকভূত্য । (স্থগত) এই কবরখানায় একা থাকতে আমার ভয় করছে। 

তব্ সাহস করে দেখব। (প্রস্থান ) 

প্যারিস। হে ফুলকুমারী ! ফুল দিয়ে কত যত্রে আমি তোমার বাসরশয্যা 
রচনা করেছিলাম। কিন্তু তা সব ব্যর্থ হলো। আজ তুমি বেছে নিয়েছ 
ধুলিধুসরিত এক প্রন্তরণধ্যা। অবশ্য এই রাত্রির মধ্যে সে পাথর আমি জল 

দিয়ে ভিজিয়ে দেব। জল না পেলে বেদনাসিক্ত অশ্রু দিয়ে তা সিক্ত করে 
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দেব। সারারাত ধরে তোমার এই সমাধির উপর চোঁখের জল ছড়িয়ে যাব 
জামি। (বালকতৃত্য শীষ দিয়ে সংকেত জানাল ) 

ছেলেট। সতর্কতামূলক সংকেত জানাল। নিশ্চয়ই কেউ আসছে। কিন্তু এই 

রাত্রিতে কোন শয়তান একজন বিশ্বস্ত প্রেমিক হিসাবে আমার কর্তব্য.কর্ধ ও 

শেষকৃত্য সম্পাদনে বাধা দেবার জন্য এই দিকেই আসছে । একি আবার সঙ্গে 

মশাল । হা! ভগবান। যাই সরে পড়ি। (প্রস্থান) 

মশাল ও লোহার যন্ত্রপাতি হাতে রোমিও ও বালধাসাবরের প্রবেশ 

রোমিও। আমাকে সাবলট! আর ই যগ্রটা দাও। এই চিঠিটা ধর। 
সকালে এই চিঠিট। তুমি আমার বাবা আর রাজাকে দেখাবে । আমাকে 
মশালট! দাও। খুব সাবধান। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, তুমি দাড়িয়ে 

দাড়িয়ে সব কিছু দেখে যাবে ও শুনে যাবে কিন্তু আমার কাজে কোনরুৰষম 

বাধ! হট্টি করবে না। আমি কবরের ভিতর নামছি প্রথমতঃ আমার 

প্রিয়তমার মুখটা দেখার জন্য, কিন্তু তার আর একটা প্রধান কারণ হলে। 

তার আঙ্গুল থেকে সেই মুলাবান আংটিটা নিয়ে আমার এই দুষ্কর কাঁজের 
সাহায্যকারীকে দিয়ে দেওয়া । কিন্তু এর পরেও তমি যদি আমিকি করছি 

তা দেখার জন্য ফিরে আস তাহ'ল আমি “তামার দেহট| টুকরো! টুকরো 

করে ছিড়ে ফেলব। তারপর তা! সারা কবরখান।য় ছড়িয়ে দেব। সময় 

এবং অবস্থ। ৰিশেষে আমি হয়ে উঠেছি এখন ক্রুদ্ধ সমুদ্র ও ক্ষুধিত বাঘের থেকেও 

ভয়ঙ্কর এবং নির্মম । 

বালথাসার। আমি যাচ্ছি স্টার এবং আপনার কোন অসুবিধা আমি 

করব না। 

বোমিও। তাহলেই সেট! হবে আমার প্রতি বন্ধুত্বের পরিচায়ক ! এটা নাও। 

টা নিয়ে ভাল করে খেয়ে পরে বাচ। বিদায় । 

বালথাসার। (ম্বগত ) ও যাই বলুক, আমি কিন্ত লুকিয়ে সব দেখব। ওর 

চোখের দৃষ্টি! দেখে ভয় লাগছে । ওর উদ্দেশ্টটাতেও সনোহ হচ্ছে । 
(প্রস্থান ) 

রোমিও । হে ঘৃণ্য গহবর। পৃথিবীর কত সুন্দরতম ও প্রিয়তম পদার্থের 

দ্বারা পরিপূর্ণ তোমার জঠর। আমি জোর করে তোমার সে জঠরকে 

খুলবই। (€কবরটা খু'ড়ে) আমি তোমার সে জঠরে আরও এক ক্ষুধার - 

খাত ঢুকিয়ে দেব। 
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প্যারিস। এসেই নির্বাসিত উদ্ধত মন্তেগুয়বক যে আমার প্রিয়তমার এক 
জ্ঞাতিভাইকে খুন করেছিল আর যার মৃত্যুশোক সহা করতে না পেরে আমার 

এহ সুন্দরী প্রিয়তমা প্রাণত্যাগ করেছে । আজ ও নিশ্চয়ই এখানে নিলজ্জ- 

ভাবে মৃতদেহ গুলোর প্রতি কোন অশালীন আচরণ করতে এসেছে । আমি 

ওকে বাধা দেব। ওহে ছুবুন্ধ সন্তেগ্ড থামাও তোমার এই কুৎসিত কাজ । 

মৃত্যুর পর কি কারো উপর কোন প্রতিশোধ নিতে আছে? দ্বণ শয়তান, 
আমি তোমায় বাধা দেবই, আমার কথা শোন, আমার সঙ্গে চল, তোমাকে 

মরতেই হবে। 

রোমিও । মরব বলেই এখানে আমি এসেছি। শুহে শান্তশিষ্ট ছোকরা ' 

কেন আমার মত একজন মরিয়া লোককে উত্তেজিত করে তুলছ? ষাও, 
সরে যাও। আমি তোমায় অন্তরোধ করছি, আর একটা পাপ আমার 

মাথার মধো ঢুকিয়ে দিও না। আমাকে রাগিয়ে দিও না । চলে যাঁও। 

আমি তোমায় আমার থেকেও ভালবাসি, কারণ এখানে আমি নিজেকে 

হত্যা করার জন্তই এসেছি । এখানে আর থেকো না, চলে যাও। পরে 

বলব, 'এবট! পাগলা লোকের দয়ায় তুমি প্রাণ নিয়ে এখান 'থকে পালাতে 

.পরেছ। ৃ 

প্যারিপ। আমি “তামার ওপব কথায় ভয় করিনা । মামি তোমায় একট! 

দাড়কাকের বেশী কিছু বলে গণ্য করি না । 

রোমিও । তুমি আমায় এই ভাবে উত্তেজিত করছ। অপরিণামদর্শী ছোকর।, 
তবে তার প্রতিফল গ্রহণ করে! । ( প্যারিসের সঙ্গে লড়াই ) 

বালকভৃত্য। হা ভগবান, ওর! দুজনে লড়াই করছে । দেখি, পাহারাওয়ালাকে 

গিয়ে ডেকে আনি। : (প্রস্থান, পিসের পতন ) 
প্যারিস। আমি শেষ হয়ে গেলাম! দয়! করে আমাকে জুলিয়েতের সঙ্গে একই 

কবরে সমাহিত করো । 

রোমও। হ্যা, সত্যি সত্যিই আমি তা করব। তার আগে তোমার 

মুখটা ভাল করে দেখি । এ হচ্ছে মাকিউশিওর আত্মীয় সামন্ত 

পরিবারজাত কাউন্টি প্যারিস। এর আগে পথে যেতে যেতে আমর লোক 

এর কথাই বলেছিল না? কিন্তু আমার বেদনার অন্তর সেদিকে কান 

দেয়নি। সে বলেছিল প্যারিসের জুলিয়েতকে বিয়ে করা উচিত ছিল। 

সেকি সত সতাই তা বলেছিল, না আমি স্প্রে তা শুনেছিলাম? অথবা 
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জুলিয়েতের কথা শুনে আমি পাঁগল হয়ে গিয়েছিলাম? দাও তোমার হাত 

দাও। তুমিও আমার মত দুর্ভাগ্যের কখলে কবলিত। তোমাকে আমি 
বীরের মর্ধাদা সহকারে সমাধি দেব। কিন্তু এট। ত একটা সামান্য কবর 
নর; এক নিহত যৌবনের সৌন্দর্যে আলোকিত এক পবিত্র গহ্বর । এখানে 
জুলিয়েত শুয়ে আছে। হে মৃত্তা, তুণ্ম তার মৃত যৌবনের সৌন্দধানোকের 

কাছে পরাভূত। তুমি সরে ষাও। (প্াবিসকে সমাহিত করে) অনেক 
মাহ্্ষ মরতে ভয় পায় ন। বরং মৃত্যুকালে কেমন ষেন 'এক অকারণ আনন্দে 

বিছবাৎ্ছটায় আলোকিত হয়ে ওঠে তাদের মুখ। লোকে তাই বলে। কিন্ত 
আমি ত তা, বলতে পারি না। হে আমার প্রিয়তম! স্ত্রী, মতা তোমার 

প্রাণের সব মধুটককে নিঃশেষে শোষণ করে নিয়েছে, কিন্তু তোমার 
দেহসোন্দর্ধকে হরণ করতে পারেনি। অপরাজেয় বয়ে গেছ তুমি মৃত্যুর 
কাছে। তোমার দেহসৌন্দ্ধের দত আজও বিদ্যমান তোঁমাব ওঠ ও 
গণ্ুছয়ের রক্তিমাভ'য়। মৃত্যুর কালো পতাক! 'ণখনো সেখানে এগিয়ে 
যেতে পারেনি । টাইবল্ট, তুমি কি ওখানে বক্তাক্ত অবস্থায় শুয়ে আছ ? 
তোমার শক্রুর দেহটাকে রেটে দ্বিবাবিভক্ত করা ছাড়া আর কী উপকার 

তোমার করতে পারি? আমায় ক্ষমা করো ভাই! প্রিয়তম। জুলিয়েত, 

কেন তোমায় এখনো বড় স্থন্দব দেখাচ্ছে? তবে কি অলীক মৃত্তাও 
তোমার প্রেমে পড়ে গেছে? এটাও কি আমায় বিশ্বান কবতে হবে, 
সেই প্ঘণ্য দ্রানবিক করাল মৃত্য তোমাকে তার উপপত্রী করার জন্য তোমার 

দেহসৌন্দর্ধকে অক্সান ও অবিরত রেখে দিয়েছে? না, আমি কিছুতেই 
তা ওকে করতে দেব না, ও যাতে তা না করতে পারে তার জন্য আমি 
তোমার কাছে চিরদিন থাকব। চির অন্ধকারে আবৃত মৃত্যুর এই নৈশ 
প্রাসাদ থেকে আমি কোন দিন যাব না। তোমার দেহমাংসভোজী নিতা 

সহচরী কাটদের সঙ্গে আমিও এখানে থেকে যাব, চিরবিশ্রাম লাভ করব। 
মত্যজীবনে ক্লান্ত বীতশ্রদ্ধ আমি আর পৃথিবীতে ফিরে যাব না।, আত্ি 
এখান থেকেই ভাগ্যের পরিহাসকে ব্যর্থ করে দেব। হে আমার চোখ, 

তুমি শেষবারের মত পব্রেখার সাধ মিটিয়ে না, হে আমার বাহু, তোমরা 

শেষবারের মত আলিঙ্গন করে, নাও, হে আমার ওঠাধর, মৃত্যুর আগে 
শেষবারের মত একবার চুম্বন কবে নাও। এইবার এস আমার বন্ধ 

আমাকে নিষ়ে চল পথ দেখিয়ে। শৈলশিখর দ্বারা প্রতিহত বিঠপিত 
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ভগ্নপোতের মত ধ্বংস করে দাও আমার দেহকে । (বিষপান করে ) তুমিই 
হচ্ছ আরোগ্যকারী প্ররুত বৈদ্য, আমাকে নব জীবন দান করবে; আমাকে 
আমার প্রিয়তমার কাছে নিয়ে যাবে । আমার প্রিয়তমাকে শেষবারের মত চুম্বন 
করে আমি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছি। (পতন ) 

ফ্রায়ার লরেন্সের লণ্ঠন, কোদাল প্রভৃতিসহ প্রবেশ 

ফ্রায়ার পরেন্স। আরও তাডাতাড়ি যেতে হবে। আজ রাত্রিতে কতবারই না 

পথে হোচট খেলাম আমি । কে ওথানে? 

বালথাসার। আপনারই একজন বন্ধু যে আপনাকে ভালভাবেই জানে । 

ফ্রায়ার ল। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। বল বন্ধু, এ ষে কবরখানায় 
মশাল জলছে দেখছি, ওট। কার মশাল আর কেনই বা জলছে ? 

বালথাসার। ওটা আমার মনিবের যাকে আপনি ভালবাসেন । 

ফ্রায়ারল। কেসে? 

বালথাসার। রোমিও । 

ফ্রায়ার ল। কতক্ষণ ওখানে আছে ও? 

বালথাসার। পুরেো৷ আধঘণ্টা। 

ফ্রায়ার ল। চল আমার সঙ্গে এ কবরখানায় । 

বালথাসার । না মশাই আমার সাহস হচ্ছে না। আমার মনিব জানে না আমি 

এখানে আছি । এখান থেকে চলে না গিয়ে তার কার্যকলাপ দেখলে আমাকে 

মেরে ফেলার ভয় দেখিয়েছিল। 

ফায়ার ল। তাহলে তুমি থাক। আমি একাই যাই। আমার ভয় হচ্ছে। 
কিছু একট! অঘটনের আশঙ্কা করছি আমি । 

বালথাসার। এ ইউ গাছের তলায় খুমোবার সময় আমি স্বপ্ দেখছিলাম, 
আমার মনিব অন্য একট! লোকের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তাকে মেরে 

ফেলেছে। 

ফ্রায়ার ল। রোমিও! হায় হায়। এই পাথুরে প্রবেশপথে রক্ত কিসের ? 
জনমানবহীন এই শাস্তির বাজ্যে ছুটে! রক্তাক্ত তরবারিই বা কোথা থেকে এল? 
( সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ ) রোমিও, তুমি এত মলিন কেন্্, একি প্যারিস, তুমিও 

এখানে? একি তোমার দেহ রক্তাক্ত ? হায়, কী কুক্ষণেই না এই সব অবাঞ্ছিত 
'ঘটনাগুলে। টে গেল । মেয়েট! নড়ছে। 

( ভুলিয়েতের জাগরণ ) 
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ভুলিয়েত। ও ফ্রায়ার, আমার স্বামী কোথ| ? আমি বেশ বুঝতে পারছি আঙ্গি 
কোথায় আছি। আমার রোমিও কোথায়? 

(ভিতরে গোলমালের শব্দ ) 

ফ্রায়ার। আমি কিসের শব্ধ শুনছি। মা, ওই ছোঁয়াচে মৃত্যুর গহ্বর থেকে 
অস্বাভাবিক নিদ্রার কবল থেকে বেরিয়ে এস। অমোঘ অনমনীয় এক বৃহত্তর 

শক্তি আমাদের সকল উদ্দেশ্ট ব্যর্থ করে দিয়েছে । এস, চলে এস। তোমার 

স্বামী তোমার বুকের উপর ম্বৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, প্যারিসও । পবিত্র 

ধর্যাজকের পদে নিযুক্ত করব তোমায়। এখানে আর 'থেকো না, কোন 
প্রশ্ন করো না। পাহারাওয়ালা আসছে । আমি আর এখানে থাকতে 

পারছি না। 

জলিয়েত। আপনি চলে যান এখান থেকে । আমি যাব না। (ফ্রায়ার 

লবেন্সের প্রস্থান) এখানে এটা কি? আমার প্রি়তমের হাতে একটা 

কাপ? দেখছি বিষই তার মৃত্যু ঘটিয়েছে, কিন্তু এক ফৌঁটাও কি আমার জন্য 

ফেলে বাখতে নেই? তা হোক, এখনে! তোমার ওষ্টাধরে কিছু বিষ লেগে 

আছে, আমি তোমার অধরোষ্ঠ পান করে আমার জালার অবসান ঘটাব। এখনো 
উত্তপ্ত তোমার ওষ্ট। (চুম্বন) 

১ম পাহারাওয়ালা। ওহে ছোকরা, কোন দিকে পথটা একটু দেখিয়ে 
দাও না । 

ভলিয়েত। গোলমাল শুনছি। তাহলে আমায় তাড়াতাড়ি করতে হবে। এই 
যে ছুরি রয়েছে । ( রোমিওর ছুবি নিয়ে) এটা তোমার ছুরির খাপ, মরচে ধরে 
গেছে। যাই হোক, আমাকে মরতে হবেই। 

(ছুরি দিয়ে নিজ দেহে আঘাত ও রোমিওর দেহের উপর পতন ) 

প্যারিসের বালকভৃত্যসহ পাহারাঁওয়ালার প্রবেশ 
বালকভৃত্য । 'এই সেই জায়গা! ; ওইখানে মশালও জলছে। 

১ম পাহারাওয়ালা। মাটিট!| রক্তে ভিজে গেছে ! গোটা উঠোনটা ভাল করে 
খুজে দেখ। তোমাদের জনকতক যাও। কাউকে পেলেই আটকে রাখবে। 

(কয়েকজন পাহারাদারের প্রস্থান ) 

সত্যিই কক্ুণ দৃশ্টা। কাউণ্টি প্যারিস মরে পড়ে রয়েছে.। জলিয়েতের গা 
দিয়ে রক্ত ঝরছে! মনে হচ্ছে এইমাত্র মারা গেছে । এই জুলিয়েতুক ত 

ছদিন আগে কবর দেওয়া হয়েছে । যাও রাজাকে খবর দাঁও। ক্যাপুলেতদের 
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খবর দাও। মন্তেগুদের জাগাও। আর জনকতক অনুসন্ধানকার্ চালাও । 

(অন্যান্য পাহারাদারদের প্রস্থান) 

এই দুঃখজনক ঘটনার স্থানটাই আমরা শুধু দেখছি, কিন্তু তার প্রকৃত কারণ কোথায় 
তা এখনে! জানতে পারিনি | 

বালথাসাবের সঙ্গে কয়েকজন পাহারাওয়ালার পুনঃপ্রবেশ । 

২য় পাহারাওয়ালা। এ হচ্ছে রোমিওর লোক ; আমর! তাকে কবরখানার উঠোনে 

দেখতে পেয়েছি। 

১ম পাহারাওয়ালা। বাঁজা না আসা! পর্যস্ত ওকে ধরে রাখ । 

ফ্রায়ার লরেন্সসহ অন্য একজন পাহারাওয়ালার পুনঃ প্রবেশ । 

৩য় পাহাবাওয়ালা। এ হচ্ছে ফ্রায়ার, কাঁপছে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে আর 

কাদছে। োদাল সাবল নিয়ে কবরখানা থেকে বেরিয়ে আসার সময় 

ওকে ধরেছি। 

১ম পাহারাওয়াল। । বিশেষ সন্দেহের কথা । ওকেও ধরে রাখ। 

অনুচববৃন্দের সঙ্গে রাজার প্রবেশ 

রাঁজী। কী এমন দুর্ঘটনা ঘটল যার জন্য সকাল না হতেই উঠে আসতে 

হলো! ? 
( ক্যাপুলেত, ক্যাপুল্তেপত্রী ও অন্যান্যদের প্রবেশ ) 

ক্যাপুলেত। বাইরে চীৎকার কিসের? 
ক্যাপুলেতপত্রী। রাস্তার লোকগুলো, “রোমিও” “রোমিও' বলে টেঁচাচ্ছে। কেউ 

বলছে ভুলিয়ে, কেউ আবার বলছে প্যাবিস। এই সব বলে চীৎকার করতে 

করতে আমাদের কবরখানার দিকে ছুটে আসছে। 

রাজা । আশঙ্কাটা কিসের? 

১ম পাহারাওয়াল। । হুজুর, এখানে কাউন্টি প্যারিস নিহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে । 

রোমিও মৃত । জুলিয়েত এইমাত্র মার! গেছে। 

রাজা। কিকরে এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ঘটল তার কারণ অনুসন্ধান 

করো। 

১ম পাচারাওয়ালা। এখানে ফ্রায়ার আর রোমিও নামে একজন মৃত লোককে 
পাওঠা গেছে । তাদের সঙ্গে সাবল কোদাল প্রভৃতি কবর খোড়ার কতকগুলো! 

যন্ত্রপাতিও পাওয়া গেছে। 

ক্যাপুলেত। হা ভগবান দেখ দেখ, আমাদের মেয়ের গা থেকে কেমন 
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রক্ত ঝরছে। ছুরির খাপটা বয়েছে মন্তেগ্ুর পিঠের উপর | নিশ্চয়ই ভুল হয়ে 
গেছে । ভূল করে ও ছুরিট] আমার মেয়ের বুকের ভিতর চালিয়ে দিয়েছে। 

ক্যাপুলেতপত্ী। বুড়ো বয়সে এই দ্বশ্ত দেখে আর আমি বাচব না। 

মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। 
মন্তেগ্ড ও অন্যান্যদের প্রবেশ 

রাজা । এস মন্তেগ্ড, তোমার সন্তান এবং একমাত্র উত্তরাধিকাবীকে পৃথিবী 
থেকে খুব সকাল সকাল চলে যেতে দেখার জন্যই কি তুমি এত তাড়াতাড়ি 
উঠে এসেছ? 

মন্তেগ্ড। হায় প্রভু, আমার স্ত্রী আজ বাত্রেই মারা গেছে। আমার পুত্রের 
নির্বাসনহুঃখ সে সইতে পারেনি । ছুঃখে প্রাণতাঁগ করেছে সে। এই বয়সে 
আর কত হুঃখ ভোগ কবতে হবে আমায় ? 

রাজা । কিছুক্ষণের জন্য চুপ করুন ত। জটিলতার জট খুলে ব্যাপারটাকে 
পরিষাঁর করতে দ্িন। এই ঘটশীর প্ররূত কারণ আমায় জানতে দ্রিন। 

পনে হয়ত আপনাকেও মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। ইতিমধো ধৈর্য ধরে 
অপেক্ষা করুন, সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বিচার ক₹তে দ্রিন। 

ফ্রায়ার ল। আমিই হচ্ছি সবচেয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তি, কারণ এট ভয়ঙ্কর 
হত্যাকাণ্ডের ঘটনার স্থান ও কাল আমার প্রতিকুণ। তবু .খানে আমি 

দাড়িয়ে সব বলছি। আমি যা করেছি তার জন্য 'একই সঙ্গে আমি নিজেকে 

অভিযুক্ত ও চ্রুত করছি, আবার অন্থতাপ বোধও করছি। 
রাজা । তাহলে এ বাপারে তুমি যা জান বল। 

ফ্রায়ারল। যদিও এ কাহিনী দীর্ঘ এবং সকরুণ, তবু আমি খুবই সংক্ষেপে 
বলব সেকথা । রোমিও মরে পড়ে রয়েছে, সে ছিল -জ্লিয়েতব স্বামী 
এবং মৃত জুলিয়েতও ছিল রোমিওর বিশ্বস্ত স্ত্রী। যেদিন টাইবন্টে মৃত্যু হয় 

'সইদিনই আমি ওদের বিয়ে দিই। টাইবপ্টের অকালমৃত্যুর জন্যই 
রোমিও নিরাসিত হয় এই শহর থেকে । আর রোমিওর জন্য ছুঃখ করত 
জুলিয়েত, টাইবণ্টের জন্য নয়। তাঁর সে ছুংখ দর করার জন্য তাকে জোর করে 
প্যারিসের সঙ্গে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন তার বাবা । তখন সে আমার 

কাছে এসে এই দ্বিতীয় বিবাহের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য উপায় খেখজে । 
তা না হলে আমার আস্তানাতেই সে মরবে বলে ভয় দেখায় আমায়। 
বাধ্য হয়ে আমি তাকে এক ঘুমের ওরুধ দ্িই। সেই ঘুমের ফলে তাকে 
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মৃত বলে এনে হচ্ছিল, কিন্তু যথাসময়েই সে ঘৃম ভেঙ্গে যায় সে ওর্ধের 
কার্ধকাল শেষ হয়ে যাওয়ায়। এর মধ্যে আমি চিঠি লিখে রোমিওর কাছে 
লোক পাঠাই, সেষাতে কবরখানা থেকে জুলিয়েতকে নিয়ে যেতে পারে। 

কিন্তু ফ্রায়ার জন যাকে আমি চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলাম সে গতরাতে রোমিওর 
কাছে ন। গিয়ে চিঠিখানা ফেরৎ দেয়। তখন আমি একাই কবর থেকে 

জুলিয়েতকে মুক্ত কবে আমার আস্তানায় নিয়ে গিয়ে যাবার জন্য এখানে 

আসি, কিন্ত তার জেগে ওঠার কয়েকমূহ্র্ত আগে এসে দেখি, প্যাবিস আর 

রোমিও সত্যি সত্যিই মরে পড়ে রয়েছে । জুলিয়েত জেগে উঠলে আমি তাকে 

কবর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করি। ঈশ্বরের বিধানকে নীবৰে 

সহা করতে বলি। কিন্তু হঠাৎ গোলমাল শুনে আমি কবরখানা থেকে 

চলে যাই, তাছাড়া ভূলিয়েতও মরিয়া হয়ে বলল, সে কিছুতেই যাবে না । 

পরে সে আত্মহতা! করে। এই সব কিছুই আমি জানি। জুলিয়েতের 

ধাত্রীওত ওদের বিয়ের একজন গোপন সাক্ষী । যাই হোক, যদি আমি কোন 

অন্যায় করে থাকি তাহলে আমার বৃদ্ধ জীবনকে স্বাভাবিক মৃত্যুর কিছু 
আগেই বলি দেওয়া হোক আইনের বিধান অনুসারে । 

রাজা । আমরা এখনো পর্বস্ত আপনাকে ধামিক লোক বলেই জানি। বোমিওর 
লোক কোথা ? সে কি বলতে পারে 'এ বিষয়ে ? 

বালথাসার। আমি আমার মনিবকে জ্লিয়েতের মৃত্যুর কথা জানাই। তখন 
সে মাঞুয়। থেকে এইখানে এই কবরখানাতেই চলে আসে। তাঁর বাবাকে দেবা4 
জন্য এই চিঠিটা সে আমাদের দেয় । এখানে এসে ওই কবরখানায় ঢোকার সময় 
আমায় চলে যেতে বলেঃ আমি 'এখানে দাড়িয়ে ওর কার্ধকলাপ দেখলে ও আমাস়্ 

খুন করবে বলে শাসায়। , 

রাজা । কই. আমাকে চিঠিটা দাও। আমি সেটা ভাল করে দেখব । কাউন্টিব 
লোক কোথায় যে পাহারাওয়ালাদের ডেকেছিল? আচ্ছা বাপু বলত, তোমার 

মনিব কেন এখানে এসেছিল? 

বালকভৃত্য। আমার মনিব তার প্রিয়তমার সমাধিতে পৃষ্পাঞ্জলি দেবার জন্য 

এখানে এসেছিল। এখানে এসে আমায় সরে দাড়াতে বলে। আমি তাই 

করেছিলাম । এমন সময় একজন মশাল হাতে এসে কবর খোলার চেষ্টা করে। 
তখন আমার মনিব তার উপর মুক্ত তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই 

দেখে আমি প্রহরীকে ডাকতে যাই। 
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রাজা। চিঠিতে যা লেখা আছে তা ফ্রায়ারের কথাকেই সমর্থন করে। 

তাদের প্রেমের গতি প্রকৃতি, জুলিয়েতের মৃত্যু সংবাদ সব চিঠিতে লেখ 
আছে। চিঠিতে, আরও লেখা আছে রোমিও একজন গরীব বৈদ্যের কাছ 
থেকে এক পাত্র বিষ কিনেছে । পরে সে এখানে তার প্রিয়তমার কাছে 
মৃত্যুবরণ করার জন্য আসে। কই ক্যাপুলেত মন্তেগুরা কোথায়, কোথায় 
তাদের শব্রতা? দেখ দেখ, তোমাদের পারম্পরিক ত্বণার পরিণাম তোমর৷। 

দেখ । আর তার শাস্তিত্বরূপ ঈশ্বর তোমাদের আনন্দের বস্তুকে হত্যা করেছেন। 
আমিও'আমার একজন আত্মীয়কে হারিয়েছি। আমর। সকলেই শান্তি পেয়েছি 
তোমাদের পাপের জন্য । 

ক্যাপুলেত। ও ভাই মন্তেগ্, তোমার হাত দাও। আমার কন্াদানের প্রতিধান- 

স্বরূপ এর থেকে বেশী আর কিহ্ আমি চাইতে পারি না। 

মন্তেণ্ড। আমি কিন্ত এর থেকে অ:নক বেশী তোমায় দিতে পারি। জ্ুলিয়েতের 

প্রেমের সততা ও বিশ্বস্ততার নিদর্শন স্বরূপ খাটি সোনা দিয়ে তৈরী তার এক 

প্রতিমৃতি স্থাপন করব আমি। সারা ভেরোনা শহরে এমন প্রতিমুতি এত মরধাদার 
সঙ্গে আর কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হবে না । 

ক্যাপুলেত। আমাদের পারিবারিক শক্রতার জন্য প্রাণবলি দিতে হয়েছে 
যে রোমিওকে সেই রোমিগর প্রতমুতিও প্রতিষ্ঠিত হবে জুলিয়েতের 
পাশে । 

রাজা। দীর্ঘ বিবাদ আব অশান্তির পর আজকের সকাল নিয়ে এল এক 

বিষন্ন শান্তি ; ছুঃখের সুর্ধ আজ আর মাথা তুল উঠবে না। যাও সব এখান 
থেকে । এ ব্যাপারে আরো অনেক কথা বার করতে হবে। এ ব্যাপারে 

জড়িত কেউ কেউ শাস্তি পাবে আর কেউ কেউ ক্ষম। পাবে। রোমিও 

জুলিয়েতের কাহিনীর মত এত সকরুন দুঃখের কাহিনী কখনো শোনা 

যায়নি। ( সকলের প্রস্থান ) 
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নাটকের চরিত্র 

নির্বাসিত ডিউক সিনিয়র | টাচস্টোন। বিদুষক 

ফেভারিক। নির্বাসিত ডিউকের ভ্রাতা স্যার অলিভার মার্টেক্সট ৷ পাদরি 
শা] পির্বাসিত ডিউকের করিণ 

জ্যাক ] সহচর সিলভিয়াস ৪ 
লা বো। ডিউক ফ্রেডারিকের সভাসদ উইলিয়ম। 

চার্লস। কুস্তিগীর নির্বাসিত ডিউকের 
রোজালিন্দ ] 

জ্যাকি রাাগাগর সিলিয়া। রি 

অর্ন্যাত্ডো 4 পৃতরত্রয় ফীবি। মেষপালিকা 

রি রনী টি অডারী। গ্রাম্যবালিকা 

ডেনিস/ সভাস্দ ও অনুচরবর্গ 

ঘটনাস্থল £ অলিভারের বাস্ভবন  ফ্রেডারিকের রাজ্সভা ও 

আর্ডেনের বনভূমি । 
প্রথম অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্ঠ । অলিভারের বাগানবাড়ি ৷ 
অর্ল্যাণ্ডো ও আদমের প্রবেশ 

অর্লাণ্ডে। আমার যতদুর মনে পড়ছে, আমার বাবা উইলটা করে যান এই 
ভাবে, আমাকে সেই উইলের মাধ্যমে এক হাজার ক্রাউন দিয়ে যান এবং তুষি 
জানো, দাদাকে আশীর্বাদ জানিয়ে আমাকে ভালভাবে মানুষ করার ভার 
দিয়ে :যান তার উপর। কিন্তু সেই থেকেই শুরু হয়েছে আমার দুঃখ । 
আমার ভাই জ্যাককে স্কুলে রেখে পড়াচ্ছেঃ শোনা গেছে তার পড়াস্ন৷ 

ভালও হচ্ছে। কিন্তু আমার দিকটা দেখ, সে আমায় গেঁয়ো ভূতের মত 
বাড়িতে রেখে দিয়েছে, অথবা সত্যি কথা বলতে কি আমার দিকে নজরই 
দে না। আমার মত ভদ্রবংশায় এক ছেলের পক্ষে একে কি তুমি বেঁচে 

থাকা বলবে? একটা বলদের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমার জীবনধাত্রার তফাৎ 
কি আছে? আমার থেকে তার ঘোড়াগথলোও ভালভাবে থাকে। ভা 
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ধাওয়া ও সুখ নুবিধার ব্যবস্থা ছাড়াও তাদের চালচলন শিক্ষা দেবার জন্য 
মোটা টাকা দিয়ে সহিস রেখে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তার আপন 

ভাই হয়ে একমাত্র খাওয়া পর ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। আর এর 

জন্যে আমি তার আত্তাবলের জন্তগুলোর থেকে বেশী কৃতজ্ঞতা তাকে 

জানাতে পারি না। তার উপর প্রকৃতি আমায় যা দিয়েছে দাদা তত্ব না 
নেওয়ার জন্য তাও নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। সে পশ্তদের সঙ্গে আমায় 

খেতে দেয়, ভাই বলে স্বীকার করতে চায় না এবং উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে 
আমাকে ভদ্র সমাজের অযোগ্য করে তুলেছে । এইটাই আমাকে সবচেয়ে 
ছুঃখ দেয় আদম। আমার বাবার মত যে মানসিক তেজ আমার মধ্যে 

রয়েছে তা এই দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিয়েছে । আমি 

আব এ সহা করব ন।, যদিও জানি না এর থেকে রেহাই পাবার সঠিক 
পথ কি। 

অলিভারের প্রবেশ 

আদম। এ আমাদের মালিক আর আপনার ভাই আসছে। 
অর্ন্যাণ্ডো। একটু সরে যাও আদম, একটু আড়াল থেকে শুনবে কিভাবে 

সে আমায় উত্তেজিত করে তোলে । 

অলিভার । এখানে কি হচ্ছে? 

অর্লযাণ্ডো । কিছুই নাঃ কিছু করতে ত আমায় শেখাওনি। 
অলিভার । তাতে তোমার কী এমন ক্ষতি হয়েছে? 

অর্লযাণ্ডো। আমি আমার কুঁড়েমির দ্বারা আমার সহজাত নশ্বরদত্ত 
গুণগুলোকে নষ্ট করতে তোমায় সাহায্য করছি। 

অলিভার । খুব হয়েছে। শুধু শুধু ঘুরে না বেড়িয়ে একটা কাজে লেগে 
গেলে ভাল হয়। 

অর্নযাণ্ডো। আমি কি তোমার শৃয়োর চড়াব আর তাদের সঙ্গে ভূষি খাব? 
অমিতব্যয়ীর মত কী এমন অর্থ বাঁ সম্পত্তির অপচয় করেছি যার জন্য 

আমাকে এই দারিদ্র্য সয করতে হবে? 
অলিভার । জান তুমি কোথায় আছো? 

অর্লযাণ্ডো। ভালই জানি। এটা তোমার বাগানবাড়ি। 
অলিভার । কার সামনে কথা বলছ তা জান? 

অল্্যাণ্ডো। আমি যার সামনে আছি সে আমায় যতখানি না জানে আমি 

প্স্থি 
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তাকে তার চেয়ে ভাল জানি। আমি জানি তুমি আমার বড় ভাই এবং 
ঠাণ্ডা মাথায় তোমারও এটা জান! উচিত। অবশ্য দেশের প্রচলিত প্রথ। 

অনুসারে তুমি বড় বলে পৈত্রিক সম্পত্তির মোটা অংশটা তুমি পাবে, কিন্ত 
তোমার আমার মধ্যে কুড়িটা ভাই থাকলেও সে প্রথা কখনো আমার 

পৈত্রিক রক্তকে অস্বীকার করবে না। পিতার রক্ত ,তোমার দেহে যতটা 

আছেঃ আমার দেহেও ঠিক ততটাই আছে। তবে আমি স্বীকার করি যে 
তুমি আগে জন্মেছে বলে তার ভালবাসা বেশী পেয়েছে আর সেই কারণে 
আমার কাছে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। 

অলিভার । কী ছোকরা! ( আঘাত করল ) 

অর্লযাণ্ডো। যাও যাও দাদা, এবিষয়ে তুমি আমার থেকে অনেক অনভিজ্ঞ 

অলিভার। তুই কি আমায় মারবি নাকি, শয়তান ! 
অর্ল্যাণ্ডে। আমি শয়তান নই। আমি হচ্ছি স্টার রোলাও ছ্য বয়ের 

কনিষ্ঠ সম্ভতান। তিনি ছিলেন আমার পিতা এবং যে বলে যে তিনি 

শয়তানের জন্ম দিয়েছেন সে নিজেই একশোবার শয়তান। যদ্দি তুমি 
আমার বড় ভাই না হতে তাহলে আমি আমার এই হাতখানা তোমার 

ঘাড়ের উপর থেকে সরাতীম না যতক্ষণ পর্ধন্ত ন! আমার অন্য হাতটা তোমার 

জিবট। টেনে বার করে আনত | তুমি নিজেকেই নিজে ধিরুত করেছ। 
আদম। (এগিয়ে এসে ) শান্ত হোন আপনারা । অন্ততঃ আপনাদ্দের বাবার 

কথা মনে করে ধের্ধ ধরুন। | 

অলিভার । আচ্ছ! আমাকে যেতে দাঁও। 

অর্ল্যাণ্ডো । না আমার কথার সন্তোষজনক উত্তর না দিলে তোমায় যেতে 

দেব না। আমার কথা শোন। আমার বাবা তার উইলে আমাকে 

লেখাপড়। শেখাবার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন তোমার উপর। কিন্ত তুমি 
আমার ভদ্রজনোচিত গ্ণগুলো'র বিকাশ ঘটতে না দিয়ে একট৷ গেঁয়ো চাষী 

করে তুলেছ। বাবার মানসিক তেজ আমার মধ্যেই বেশী আছে। আমি 
আর তা সহ্য করব না। স্থতরাং এমন কিছু বাবস্থা করে! যাতে আমি ভদ্র 

হয়ে উঠতে পারি অথবা পৈত্রিক সম্পত্তির যে অংশ উইলে আমায় দান কর! 
হয়েছে তা আমায় বুঝিয়ে দাও) তাই দিয়ে আমি আমার ভাগ্যান্বেষণে 

বার হব। 

অগ্লিভার। কি করবে? সেই সম্পত্তি ফুরিয়ে গেলে ভিক্ষে করবে? ঠিক 
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আছে তাই হবে। আমি তোমায় নিয়ে আর কোন ঝামেল1 পোয়া তে চাই 
না। উইল অনুসারে তুমি তোমার অংশ পাবে। এখন আমাকে যেতে 
হাও। ৰ 

অর্ল্যাণ্ডো। আমার নিজের প্রয়োজন মিটে গেলে তোমাকে আর আমি বিরক্ত 

করব না। 

অলিভার । ওর সঙ্গে তৃমিও যাও বুড়ো কুকুনটা কোথাকার 

আদম। “বুড়ো কুকুর এইটাই কি আমার পুরস্কার। আমি তোমাদের এখানে 

কাজ করে বুড়ো হলাম, আমার সব দীত পড়ে গেল। আমার পুরনো মালিক 

স্র্গলাভ করলেন। তিনি কখনে! এ কথা বলতেন না। 

( অল্যাণ্ডো ও আদমের প্রস্থান ) 

অলিভার। তাই নাকি? আমার উপর বাড়তে চাও? দেখাচ্ছি তোমায় 

মজ|।। তোমার সব বদমায়েসিকে ঠাণ্ডা করে দেব, আর এক হাজার ক্রাউনও 

তোমায় দেব না। ডেনিস' 

ডেনিসের প্রবেশ 

ডেনিস। আমায় ডাকছেন হুজুর ! 

অলিভার । আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ডিউকের কুস্তিগীর চার্লস আসেনি 

এখানে ? 

ডেনিস। ই] হুজুব। উনি ত এখানে এসে এই দরজার কাছেই বসে আছেন। 

উনি ত আপনার কাছে আসার জন্যই অনুমতি চাইছেন। 
অলিভার। তাকে ডেকে নিয়ে এস। (ডেনিসের প্রস্থান ) এটা খুব ভালই 
হবে ;: কুস্তিটা হবে কালই। 

চার্লস এর প্রবেশ 

চার্লসস। নমস্কার হুজুর । 

অলিভার। নমস্কার স্যার চার্সস। তারপর, ওখানকার নতুন রাজসভার 
খবর কি। 

চার্লস। নতুন খবর কিছু নেই ্তার, খবর সব পুরনো বৃদ্ধ ভিউক তার 
ছোট ভাই বর্তমান ডিউকের ছারা নির্বাসিত। আর তিন চার জন লর্ড 
তার অন্গুগামী হয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসস দণ্ড ভোগ করছে। তাদের সব 
বিষয়সম্পত্তি নতুন ভিউক আত্মসাৎ করে নিয়েছে ; সুতরাং তীর এবার নিঃস্ব 
অবস্থায় ঘুরে বেড়ীক না! যত খুশি । 
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'অলিভার। আচ্ছা বলতে পার ডিউককন্যা রোজালিন্দ কি তার বাবার সে 
নির্বাসনে গেছে? | 

চার্লস। আজ্ঞে না। কারণ তার খুড়তুতো! বোন অর্থাৎ নতুন ভিউকের মেয়ে 
তাকে এত ভালবাসে যে সে নির্বাসনে গেলে সেও যাবে, অথবা একা এখানে 

থাকলে আত্মহত্যা করবে। ছুজনে একসঙ্গে ছোট থেকে মানুষ হয়েছে কিন! । 

ফলে তার কাকাও তাকে তার মেয়ের মতই ভালবাসে | দুজন মেয়ের মধ্যে এমন 

ভালবাসা দেখাই যায় না । 
অলিভার । পুরনো ডিউক কোথায় বাস করছেন এখন ? 

চার্সস। লোকে বলে তিনি নাকি এখন আর্ডেনের বন্ভূমিতে আছেন। অনেক 
লোক তার সঙ্গে আছেন। ইংলগ্ডের রবিন হুডের মত তার] সেখানে বাস 
করছেন। লোকে বলছে, বহু ভদ্রবংশীয় যুবক রোজ সেখানে দলে দলে যাচ্ছে এবং 

অতীতের হ্বর্ণহগের মত সেখানে নিশ্চিন্তভাবে দিনগুলো বরে বেড়িয়ে কাটিয়ে 
দিচ্ছে। 

অলিভার । কী, তুমি কি আগামীকাল নতুন ডিউকের সামনে কুস্তি 

গড়বে? 

চার্সস। আজ্ঞে হ্যা ম্যার! আর একটা বিষয় জানাতে এসেছি আপনাকে । 

আমি গোপনে জানতে পারলাম আপনার ছোট ভাই অর্ল্যাণ্ডে ছন্মবেশে 
অর্থাৎ নিজের পরিচয় না দিয়ে আমার সঙ্গে কুম্তি লড়ার মতলব করছে। 

আগামীকাল আমি আমার সম্মানের জন্য লড়ছি। কাল যে আমার সঙ্গে 
লড়াই করবে সে যদি হাত পা অভগ্ন অবস্থায় আমার কাছ থেকে চলে যেতে 
পারে তাহলে বুঝব সে মানুষ। আপনার ভাই বয়সে ছোট, ছেলেমাহুষ এবং 
শুধু আপনার ভালবাসার খাতিরে আমি তাকে ফেলতে পারি না। অথচ 
আমার নিজের সম্মানের জন্ত আমাকে তা করতেই হবে, যদি সে যোগদান 
করে। তাই আপনার প্রতি আমার ভালবাসার খাতিরে আমি আপনাকে ব্যাপারটা 

জানাতে এলাম। হয় তাকে তার এই আত্মঘাতী অভিলাষ থেকে নিবৃত্ত করুন, 

ন৷ হয় তাকে জানিয়ে দিন এর জন্যে এমন অপমান তাকে ভোগ করতে হবে যে সে 
তা কখনো ভুলতে পারবে না । আর এটা ঘটবে সম্পুর্ণ তার নিজের দায়িত্বে আর 
আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে । 
অলিভার । আমার প্রতি তোমার ভালবাসার জন্য তোমায় ধন্যবাদ । 

আর তুমি দেখবে এই 'ভালবাসার প্রতিদান তুমি ঠিকই পাবে । আমিও 



এ্যাজ ইউ লাইক ইট ১১৯ 

আমার ভাইএর মধ্যে এই ধরণের ইচ্ছার পরিচয় পেয়েছি এবং ভিতরে ভিগুরে' 
পরোক্ষভাবে তাকে এ ব্যাপারে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টাও করেছি। কিন্ত সে 
দুঢলংক্প। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি চার্লস ও হচ্ছে সারা ফরাসী দেশের 

মধ্যে সবচেয়ে একগুয়ে জেদী ছোকরা । সে হচ্ছে দীরুণ উচ্চাভিলাষী ও 

পরশ্রীকাতর। পরের কোন ভাল গুণ দেখলেই তার অনুকরণ করে এৰং 
এমন কি তার আপন ভাই আমার বিরুদ্ধেও সে গোপনে চক্রান্ত করে। 
সুতরাং তুমি যা খুশি তাই করো। আমি বলছিলাম কি তার আঙুল 
টাঙ্লের পরিবর্তে তার ঘাড়টা একেবারে ভেঙ্গে দাও আর তুমিই একমাত্র 
তা পারবে। কারণ যদ্দি অল্প কিছু অপমান করে তাকে ছেড়ে দাও আর 

যদি সে তার শক্তি দিয়ে তোমাকে কার়দ। করতে না পারে তাহলে সে 

তোমার উপর বিষপ্রয়োগ করবে অথবা অন্ত কোন ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতার 

দ্বারা তোমাকে ফাদে ফেলবে এবং কোন না কোন উপায়ে সে তোমার 

জীবন ন! নেওয়া পর্যস্ত কিছুতেই ছাড়বে না। একথা বলতে দুঃখে চোখে 

জল আসছে আমার, তরু তোমায় বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওর মত শয়তান ওর 

বয়পী আর একটি ছোকরাও কোথাও জীবিত নেই। দে আমার ভাই 
আর ভাই হিসেবেই আমি একথ! বলছি। যদি আমি ঠিকমত তার স্বরূপ বিঙ্লেষণ 
করি, তাহলে লঙ্জা আর দুঃখে আমার কান্না পাবে আর তুমিও বিস্ময়ে বিমুঢ ও 

মলিন হয়ে যাবে। 

চার্স। আমি আপনার কাছে আসতে পারার জন্ত অন্তরের সঙ্গে আনন্দিত । 

যদি সে কাল আসে তাহলে আমি তাকে উচিত শিক্ষা! দেব। যদ্দি সে অক্ষত 

অবস্থায় ফিবে ষেতে পাবে তাহলে আমি আর কখনো কোন পুরস্কারের জন্য কুণ্তি 

লড়ব ন৷। যাই, ভগবান আপনার মনস্কামন! পূর্ণ করুন। 
(প্রস্থান ) 

অলিভার । বিদায় চার্লস। এইবার আমি এই খেলোয়াড়কে উত্তেজত 

করে তুলব। আমার মনে হয় এইবার তার জীবনের অবসান হবেই। 
কেন জানি না আমার সমন্ত অন্তরাত্মা তার মত এত ত্বণা আর কাউকে 
করে ন।। অবশ্ঠ সে শান্ত, কোন দিন স্কুলে না গিয়েও সে বেশ জ্ঞানবিস্কা 

অর্জন করেছে। সে স্ুবৃদ্ধিসম্পন্ন ও নীতিবান। মানুষের মধ্যে মান্ধুষ 

যে পব গুণগুলোকে খুব ভালবাসে সেই গুণগুলৌর সবই আছে তার মধ্যে। 

স্থতরাং সবাই তাকে ভালবাসে, বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলের 
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ল্লোকেরা তাকে এত ভালবাসে ষে আমার কোন গুণের কথা স্বীকাঁরই করে 
ন!। কিন্ত আর এ রকম চলতে দ্বিলে হবে না; এই কুন্তিগীর সব কিছুর 
শেষ করে দেবে। এখন আমার শুধু একমাত্র কাজ হলো ছোকরাকে 

উত্তেজিত করে তোলা এই কুন্তিতে যোগদান করার জন্য । আর আমিও তা! 

দেখতে যাব। (প্রস্থান), 
ছিতীয় দৃশ্য । ডিউকের প্রাসাদ সমস্থ প্রান্তর । 

রোজালিন্দ ও সিলিয়াঁর প্রবেশ 

সিলিয়া। রোজালিন্দ, লম্দ্ী বোন আমার, দয়া করে তুই আমার কথা 
শোন । 

রোৌজালিন্দ। আমি আমার সাধ্যের অতিরিক্ত হাসিখুশি নিয়ে থাঁকি। 

তুমি কি আরো চাও? কিন্তু দেখ, আমি যদ্দি আমার নির্বাসিত বাবার কথা 

ভুলতে না পারি তাঁহলে কেমন করে অসাধারণ ও অস্বাভাবিক আনন্দ উৎসব নিয়ে 
মেতে থাকি। 

সিলিয়া। আমি দেখছি আমি ষতখানি ও যতটা গুরুত্বের সঙ্গে তোমায় 

ভালবাসি, তুমি আমায় তা বাস না। তোমার বাবা নির্বাসিত ডিউক যদ্দি 
আমার বাবাকে নির্বাসনে পাঠাতেন তাহলেও তুমি ঠিক আমার কাছেই 

থাকতে । আমি কিন্তু আমার ভালবাসার খাতরে তোমার বাবাকে 

আমার বাবার মতই দেখতে পারতাম । তুমিও তা নিশ্চয়ই পার যদি 

অবশ্ত আমার প্রতি তোমার সেই ভালবাসাটা আমার মত ঠিক পথে চালিত 

হ্য়। 
বোজালিন্দ। আচ্ছ! ঠিক আছে» আমি আমার আসল অবস্থার কথা ভুলে ভাগ্যের 
কথা ভুলে তোমার স্থখে স্থখী হব। 

সিলিয়া। তুমি জান আমি ছাড়া বাবার আর কোন সম্তান নেই; 
আর হবার কোন আশাও নেই। বাস্তবপক্ষে আমার বাবার মৃত্যুর পর 

তুমিই তার উত্তরাধিকারিণী হবে। কারণ আজ জোর করে তিনি যা 
তোমার বাবার কাছ থেকে কেড়ে নয়েছেন আমি তখন তা ভালবেসে 

দিয়ে দেব তোমায়। আত্মসম্মীনবোধ বলে যদি কোন জিনিস থাকে 

আমার তাহলে আমি তা নিশ্চয়ই দেব। এ শপথ যদি ভঙ্গ করি তাহলে 
তুমি আমায় বাক্ষপী বলে ডাকতে পার। স্বতরাং লক্ষী বোন আমার 

ফুতি করো। 
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রোজালিন্দ। এখন থেকে আমি খেলাধুলার কথাই ভাবব। আচ্ছা, প্রেমে পড়লে 
কেমন হয়, তুমি কি মনে কর ”? 

সিলিয়া। হ্যা, তা পড়তে পার। তবে আমার কথা হচ্ছে, খেলাচ্ছলে। 

কোন লোককেই সূতা করে ভালবাসবে না । এমন লজ্ঞা ও সংকোচের ব্যবধান 
হেখে ভালবাসবে যাতে করে আবার যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পার বেরিয়ে 

আসতে পাবর। 

রোজালিন্দ। তাহলে আমাদের খেলাটা! কি হবে? | 

সিলিয়া। আমরা বসে বসে আমাদের গুহলম্্ী ভাগ্যদেবীকে বিদ্রপ 

করতে পারি যাতে তিনি সকলের উপর সমানভাবে তীর কৃপা বর্ণ করতে 
পাবেন । 

রোজালিন্দ। আমিও বলি তাই আমরা করব। তীর দান নিয়ে ব্যাপক 

ভাবে অবিচার করা হয় ও যাঁকে তাকে বাছ বিচার না করেই তার দান 
তিনি দিয়ে সেন। অমিত সম্পদশালিনী সেই অন্ধ নারী মেয়েদের ব্যাপাঁবে বেশী 
ভুল করে থাকেন। 

সিলিয়৷। সত্যিই তাই। যাদের তিনি সুন্দরী করেন তাঁরা সৎ হয়না । আব 

যাবা সৎ হয় তার দেখতে ভাল হয় না। 

রোজালিন্দ। না, তুমি ভাগ্যদেবীর কথা বলতে গিয়ে প্রকৃতির কথা বল্ছ। 
ভাগাদেবীব দান জাগতিক ধত সব বস্তর মধ্যেই থাকে সীমাবদ্ধ, সুন্দর অসুন্দর 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপারের সঙ্গে তার কোন সন্বদ্ধ নেই । 

টাচস্টোনের প্রবেশ 
সিলিয়া। প্রকৃতি যদ্দি কাউকে রূপ দেয় তাহলে সে রূপ কি কখনো 

ভাগ'দেবীর কোপাশ্রিতে পুড়ে ছাই হতে পারে! অফৃষ্রকে পরিহাস করার 
উপযুক্ত বৃদ্ধি বিধাতা আমাদের দিয়েছেন, কিন্ত সে পরিহাসের আনন্দটুকুকে 
ছি'ড়েখুড়ে দেবার জন্য অদ্ুষ্ট আবার এই নারেট বোকাটাকে পাঠিয়ে 
দিয়েছে। |] 

বোজালিন্দ । তা বটে। আতুষ্টের রহস্যকে ভেদ কর৷ বিধাতার কর্ম নয়। তান! 

হলে অদৃষ্ট কখনো বিধাতার দেওয়া স্বাভাবিক বুদ্ধিটাকে ব্যর্থ করে দেবার এমন 

ব্যবস্থা করত না । 

সিলিয়া। এটা হয়ত অদ্ৃষ্টের দোষও না, হয়ত এটা বিধাতারই বিধান। এই 
সব ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা আমাদের বুদ্ধির নেই দেখেই হয়ত বিধাতা সেই 
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ভোতা বৃদ্ধিটাকে শান দেবার জন্তেই একে পাঠিয়েছে । কারণ অনেক সময় 
বোকার বোকামি দিয়ে বৃদ্ধিমানের বৃদ্ধিতে শাণ দিয়ে নিতে হয়। তারপর, ওহে 

বৃদ্ধিমান! কোনদিকে যাওয়া হচ্ছে? 

টাচস্টন। আসন্ন মা লক্ষ্মী, আপনার বাবা ডাকছেন আপনাদের | 

সিপিয়া । তুমি কি দূতের কাজ করছ নাকি ? 
টাচস্টোন। আজ্ঞে নাঃ শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে আপনাদের ডাকতে 

বললেন তাই এসেছি? 

রোজালিন্দ। আবার শপথ ! তুমি আবার শপথের কথা শিখলে কোথায়? 
টাচস্টোন। কোন এক যোদ্ধার কাছে। একবার এক যোদ্ধা খাবার সময় 

শপথ করে বলেছিল প্যানকেকগুলো খুব ভাল, সরষেটা ছিল খারাপ। 
কিন্তু আমি জানি সরষেট! ছিল ভাল, কিন্তু কেকগুলো ছিল খারাঁপ। অথচ 

লোকটা বেশ শপথ করে গেল । 

সিলিয়। । কেমন করে তুমি বুঝলে ? তোমার জ্ঞানরৃদ্ধির বহর ত খুব বেশী। 
রোজালিন্দ। তোমার বুদ্ধির বহরট| একবার দেখাও দেখি । 
টাচক্টোন। আপনারা দুজনে আমার সামনে দাড়ান। তারপর আপনাদের 

থু'তনিতে হাত দিয়ে দাড়ি ধরে শপথ করে বলুন আমি বদমাস। বলুন আমার 
স্থবুদ্ধি নেই। 

সিলিয়া। আমাদের দাড়ি! যদি আমাদের দাড়ি থাকত তাহলে আমরা তার 
নামে শপথ করে বলতাম তুমি একটি আন্ত বদমাস। 
টাচস্টোন। আমারও যদি দুষ্টুবৃদ্ধি থাকত তাহলে আমি বদমাস হতাম। 
তোমাদের যা নেই তাই দিয়ে যদি শপথ করো তাহলে তোমাদের সে শপথ 
হবে মিথ্যা । তেমনি সেই যোদন্ধাটারও মান সম্মান বলে কোন জিনিস ছিল না, 
অথচ তার সম্মানের নামে মিথ্যা শপথ করেছিল । সম্মান বা মর্ধাদাবোধ থাকলে 

এ শপথ সে কখনই করত ন৷ | 

সিলিয়৷। কিন্তু তুমি কার কথা বলছ ? 
টাচস্টোন। আমি বলছি এমন একজনের কথা যাকে আপনার বাবা 

ফ্রেডারিক ভালবাসেন। 

সিলিয়া। আমার বাব! যাকে ভালবাসেন তিনি নিশ্চয়ই সম্মানীয় লোক। তার 

কথ! থাক। তা নাহলে তার নামে আজে বাজে কথা বলার দরুণ তোমাকে আবার 

চাবুক খেতে হবে। 



। এযাজ ইউ লাইক ইট ১২৩ 

টাচস্টোন। এইটাই ত দুঃখের বিষয়। বৃদ্ধিমানরা বোকার মত কাজ করে, 
অথচ বোকার বিজ্ঞের মত কথা বলতে পারবে না। 

সিলিয়া। এটা তুমি অবশ্ত ঠিক বলেছ। যখন থেকে বোকাদের যে একটু বুদ্ধি 
আছে সেই মত তাদের কথ! বলতে দেওয়া হয় না, বৃদ্ধিমানদদের বোকামিট। বেড়ে 
গেছে। এই যে লে বো মশাই আসছেন। 

লে বোর প্রবেশ 
রোজালিন্দ। মনে হচ্ছে তার মুখে অনেক খবর আছে। 
সিলিয়া। পায়রাগুলো যেমন তার্দের বাচ্চাদের মুখে খাবার ঢেলে দেয় তেমনি 

উনিও বোধ হয় সেই খবরের বোঝাট! আমার্দের ওপর ঢেলে দেবেন । 
রোজালিন্দ। তাহলে আমরা ত খবরের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ব 

একেবারে । 
সিলিয়া। তাতে বরঞ্চ ভালই হবে । এত বেশী খবরের বোঝ| থাকলে' বাজারে 

আমাদের দাম বাড়বে। নমস্কার লে বো মশাই, খবর কি? 

লেবো। স্ন্দরী রাজকুমারী! ভাল খেল! হলো, দেখতে পেলেন না ! 

সিলিয়া। খেল! কী ধরণের? 

লেবো। কী ধরণের খেলা? কি কবে বলব? 

রোজালিন্দ। যেমন করে আপনার বুদ্ধি আর অৃষ্ট বলাবে। 
টাচস্টোন। ভাগ্যের বিধান অন্ুসারেই বলবে। 

রোজাপিন্দ। আপনার কিন্ত সেই আগেকার চটক আর নেই। 

লেবো। আপনারা আমাকে অবাক করলেন। আমি আপনাদের কুম্তি খেলার 

কথাই বলতাম থে খেলাটি আপনারা! দেখতে পেলেন না । 

রোজালিন্দ। তাহলেও কিভাবে খেলাটা! হয়েছে তা বলতে পারেন। 
লেবো। আমি শুধু প্রথমটার কথা বলব। যদ্দি আপনাদের তা ভাল লাগে 

'তাহলে আপনারা শেষট। দেখতে পারেন, কারণ শেষটা এখনো বাকি আছে আর 

এখানেই সেট! হবে। 
সিলিয়।। যেটা হয়ে গেছে মরে গেছে তার কথা বাদ দিন, তাকে কবর 

দিন। 

লেবো। একট]! বুড়ো লোক এল, সঙ্গে তার তিনটে ছেলে । 
সিলিয়া। আপনার বর্ণনার শুরুটা দেখে আমার এক পুরনো গল্পের কথা মনে 
পড়ল। 



১২ শেকস্গীয়ার রচনাবলী 

লেৰো। তিন জন ছোকরাই খুব যোগ্য। যেমন তাদের চেহারা, তেমনি 

চমৎকার দেখতে । 

রোজালিন্া। তাদ্দের গলায় একটা করে কাগজ আটা £ এই সব পুরস্কারের দ্বারা 

জনসাধারণকে জ্ঞাত কর! যাচ্ছে-_ 

লেবো। এই তিন জন হৃবকের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় সেই ডিউকের 

কুস্তিগীর চার্লসের সঙ্গে লড়ল। কিন্তু চার্লস মুহূর্তের মধ্যে তাকে ফেলে 

দিয়ে তার তিন তিনটে পাঁজর! ভেঙ্গে দিল, এখন তার জীবনের আশাই 
কম। ছিতীয় এবং তৃতীয় যুবকেরও এই দশাই ঘটল। ওইখানে তারা 
পড়ে রয়েছে। তাদের বুড়ো বাবা এমনভাবে কান্নাকাটি করছে যে 
দর্শকরাও তার সঙ্গে কাদতে শুরু করে দিয়েছে । 

রোজালিন্দ। হায়! 

টাচস্টোন'। কিন্তু মশাই, আপনি যে খেলার কথা বললেন যা এ"ব! দেখতে পাননি 

সে খেলার খবর কি? 

লেবো। কেন, এই ত বললাম। 

টাচস্টোন।,. এই বৃঝি দিনে দ্বিনে মানুষের বৃদ্ধি বেড়েছে। এই আমি 
প্রথম শুনলাম, মানুষের হ।ড়-পাঁজরা ভাঙ্গার তামাশা দেখে মেয়েরা আনন্দ 

পায়। 

সিলিয়া। আমিও তোমাকে সমর্থন করি। 

বোজালিন্দ। এর পরেও কি কোন মানুষ হাঁড়তাঙ্গার শব শুনতে চাইবে? 

এর পরেও কি কেউ পীজরা ভাঙ্গা! দেখবে? আচ্ছা ভাই, আমরাও কি 

কুস্তি দেখব ? 

লেবো। আপনাদের অবশ্তই দেখতে হবে। ধর্দি আপনার! এখানে থাকেন। 

কারণ কৃস্তিখেলার জন্য এই জায়গাটাই. নির্দিষ্ট হয়েছে । আর ওরা খেলার জন্য 

এখানেই আসছে। 
সিলিয়!। ওই নিশ্যয় ওরা আপছে। তাহলে থেকেই যাও, দেখা যাক 

ব্যাপারটা । 

বায ডিউক ফ্রেডারিক, সভাসদগণ, অর্ল্যাপ্ডো, চার্লস ও অন্থচরবর্গের প্রবেশ 

ডিউক। তাহলে শুর করো, ছোকরা যখন কোন কথ। শুনবে না তখন তার ফল 

স্োোগ করুক। 

রোজালিন্দ। এ লোকটিই কি? 
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লেবো। আজ্ে হ্যা। 

সিলিয়া। হায় হায়। খুবই কম বয়স। তবু ওকে খুব পাকা খেলোয়াড় বলে 

মনে হচ্ছে। 

ডিউক । কী খবর, তোমরাও দেখছি কুস্তি দেখার জন্যে এখানে কখন চলে 

এসেছ। 

রোজালিন্দ । আপনি যদি অনুমতি দেন ত দেখব । 

ডিউক। কিন্ত এতে তোমরা কোন আমোদ পাবে না। ছেলেটা বড় একগু়ে। 

ওর বয়স কম দেখে আমি ওকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম। 

কিন্ত ও আমার কথা শুনবে না। ওর সঙ্গে কথ! বলে দেখ দেখি, যদি কোনরকমে 

ঠেকিয়ে রাখতে পার। 

সিলিয়৷। ওকে একবার এখানে ডেকে আহুন ত মশাই লে বো। 

ডিউক। তাই দেখ, আমি এখানে থাকব না। (€ ডিউক ফ্রেডাবিক সবে 

গেলেন ) 

লেবো। ও মশাই প্রতিযোগী ছোকরা, রাজকন্তারা আপনাকে একবার 

ডাকছেন। ূ 
অর্ল্যাণ্তো। সসম্মানে অমি তীরের আহ্বান গ্রহণ করছি । 

রোজালিন্দ। আপনিই কি চার্লসের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে তাকে আহ্বান 

জানিয়েছেন? 

অল্্যাণ্ডো । আজ্ঞে না। সেই বরং সবাইকে আহ্বান জানিয়ে বেড়ায়। 

আমি আর পাঁচজনের মত আমার যৌবনের শক্তিটুকু পরীক্ষ/ করতে 
এসেছি। 

সিলিয়া। আপনার বয়সের তুলনায় আপনার সাহস খুব বেশী। এই লোকটার 

ক্ষমতার নিষ্টুর পরিচয় আপনি দেখেছেন । আপনি ধদি নিজের চোখে তা দেখে 

থাকেন আর নিজের বিচারবৃদ্ধির সঙ্গে তা জেনে থাকেন, তাহলে এ শক্তিপরীক্ষায় 

আপনার ভীত হওয়া উচিত ছিল এবং সমানে সমানে লড়াই করার ব্যবস্থা করতে 

হত। আপনার নিরাপত্তার জন্তেই আপনাকে এই ছুঃসাহদিক কাজে যোগদান 
করতে নিষেধ করছি। 

বোজালিন্দ। আপনি আমাদের কথা রাখুন। এতে আপনার খ্যাতি কিছুমাত্র 
কু হবে না। এ কুত্তি বন্ধ করে দেবার জন্যে আমর! আবেদন জানা 

ডিউকের কাছে। 



১২৬ শেকসৃপীয়ার রচনাবলী 

অর্ন্যাণ্ডো। আমার বিনীত অনুরোধ, আপনাদের এই সব আশঙ্কাপুর্ণ 
চিন্তার দ্বারা আমায় কষ্ট দেবেন না। আমি শ্বীকার করছি, আপনাদের 
কথা রাখতে না পেরে নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার 
শক্তি পরীক্ষার সময় আশ! করি আপনাদের সদয় দৃষ্টি আর শুভেচ্ছার মাধুর্য 
থেকে আমি বঞ্চিত হব না। যদি আমি হেরে যাই তাহলে জানবেন এমন 
একজন লজ্জিত হবে যে কোনদিন কোন সম্মান পায়নি। আর যদি মরে যাই 
তজানবেন এমন একজন মরেছে যে মরতে চেয়েছে । আমার মৃত্যুতে কোন 
বন্ধুর বুকে ব্যথা বাজবে না। কারণ আমার মৃত্যুতে শোকছুঃখ করার মত কেউ 

নেই। আমার এই মৃত্যুতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে না। কারণ পৃথিবীতে 
আমার বলতে কিছু নেই। আমি শুধু এই পৃথিবীতে এক অবাঞ্চিত বোঝার মত 

এমন একটা জায়গ! জুড়ে আছি আমি সরে গেলে সে জায়গাটা অন্য কোন যোগ্য 
লোকের দ্বারা পুরণ হবে। 

রোজালিন্দ। আমার ক্ষমতা অতি সামান্য ৷ তবু সেই ক্ষমতা দিয়ে যদি আপনাকে 
সাহায্য করতে পারতাম । 

সিলিয়া। আমারও শক্তি থাকলে তাই করতাম । 
বোজালিন্দ। তাহলে বিদায়। ভগবান করুনঃ আপনার শক্তি সম্বন্ধে আমাদের 

ধারণা যেন সফল হয়।- 

সিলিয়া। আপনার অন্তরের বাসনা যেন সফল হয়। 

চার্লস। কই সেই দুঃসাহসী ছোকরা, পৃথিবীমাতার কোলে শোবার জন্য যে খুব 

উদগ্রীব হয়ে উঠেছে? 
অর্লাণ্ডো। আমি ওভ্তত স্তার। তবে আমার ইচ্ছাট1 কিন্তু অত ছোট নয়। 
ডিউক । খেল! এক দফাই চলবে। 
চার্লস । না। আপনার প্রথম অনুরোধ যখন ও শোনেনি তখন আর ওকে 

ছিতায়বার অনুরোধ করবেন না হুজুর | 

অর্ল্যাণ্ডো। খেলার পরে আমায় ঠাট্টা করতে পারতে, আগে নয়। যাই 

হোক, এস। 

বরোজালিন্দ। হ যুবক, শক্তির দেবত| হারকিউলিস তোমার দেহে ভর 
করুন। 

সিলিয়। । আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি আশ্যভাবে উড়ে গিয়ে লোকটার পাটা 
টেনে ধরি । | (কুস্তি শুরু হলো ) 
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বোজালিন্দ। চমৎকার । সাবাস যুবক। 
সিলিয়া। যদ্দি আমার চোখে বিছ্যতের গতি থাকত তাহলে কে জিতবে আগেই ' 

বলে দিতাম। (চার্লস এর পতন, চারিদিকে হ্র্ষধ্বনি ) 

ডিউক। আর না, আর ন|। 

অর্ন্যাণ্ডে । আমার বিনীত অনুরোধ হুর, এখনো আমার কোন শ্বাসকষ্ট 
হয়নি। 

ডিউক। কেমন বোধ করছ চার্লস ? 

লেবো। ও কথা বলতে পারছে না হুজুর । 

ডিউক। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও। তোমার নাম কি যুবক? 
অল্লযাণ্ডো। অর্নযাণ্ডো হুজ্র। স্যার বোলাও ছ্য বয়ের কনিষ্ঠ পৃত্র। 

ডিউক। তুমি যদ্দি অন্য কারে! পৃত্র হতে তাহলে ভাল হত। তোমার বাবাকে 

সবাই সম্মান করে শ্রদ্ধা করে। কিস্তু আমি তাঁকে এখনো আমার শত্রু বলেই 
মনে করি। তুমি বদি অন্য কোন বংশের ছেলে হতে তাহলে তোমার আজকের 
এই বীরত্বপুর্ণ কাজে আমি আরো! বেশী খুশি হতাম। যাই হোক, বিদায়। 
তুমি একজন বার যুবক। তোমার পিতা যদি অন্য কেউ হতেন তাহলে 

ভাল হত। 

(ডিউক, লে বো ও অনুচরবগের প্রস্থান ) 
সিলিয়া। আমি যদি আমার বাবা হতাম তাহলে আমি কি এটা করতে 

পারতাম ? 

অর্লযাপ্তো। স্তার রোলাগু দ্য বয়ের কনিষ্ঠ পুত্র হিসাবে আমি সত্যি গৌরব 
বৌধ করছি। ফ্রেডারিকের পোস্পুত্র হিসাবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারের 

পরিবর্তেও এ গৌরব আমি ত্যাগ করতে চাই না। 
রোজালিন্দ। আমার বাবা স্যার রোলাগুকে তার নিজের আত্মার মত 

ভালবাসতেন এবং সবাই তকে শ্রদ্ধা করত। তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। আগে 

ধদি জানতাম এ যুবক তার পুত্র তাহলে আমার অস্থরোধের সঙ্গে অশ্রু মিশিয়ে এই 

দুঃসাহসিক কাজ থেকে নিবৃত্ত করতাম তাকে। 

সিলিয়। । চল বোন। তাঁকে ধন্যবাদ ও উৎসাহ দ্রিইগে। বাবার রূঢ় ও 
ঈর্বাধিত আচরণে আমার প্রাণে ব্যথা লেগেছে। এ বিজয়গৌরব আপনার প্রাপ্য । 
প্রেমের ব্যাপারেও আপনি যদি এইভাবে আপনার প্রতিশ্রতি রক্ষা করে চলেন 

তাহলে আপনার প্রণয়িণী পিশ্চয়ই সখী হবেন। 
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.রোজালিন্দ। হেনস্বজন। (কঠ হতে হার খুলে অর্ল্যাপ্ডোকে দিয়ে ) আমার 

পক্ষ হতে এ উপহার গ্রহণ করুন। দেবার মত এই সামান্ত দান যা ছিল তাই 

দিলাম । আরো দিতে প্রাণ চাইছে, কিন্ত হাতে ত আর কিছু নেই। আচ্ছা 
বোন, আমরা কি এবার যেতে পারি? 

সিলিয়া। তাহলে আসি, আমর! বিদায় নিচ্ছি আপনার কাছ হতে। 

অর্্যাণ্ডো । ধন্যবাদ আপনাদের» একথাটাও কি বলতে পারি না আমি। আমার 

সব ভাল গুনগুলোই যেন চলে গেছে। যা এখন আমার মধ্যে আছে তা এক 

প্রাণহীন পাষাণ ছাঁড়া৷ আর কিছুই না। 

রোজালিন্দ। উনি আমাদের ভাকছেন। আমাদের সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে 
আমার গর্বেরও পতন ঘটেছে । আপনি কি আমাদের ডাকছিলেন ? শত্রুর সঙ্গে 

সঙ্গে আরে! কিছুকে আপনি পরাজিত করেছেন । 

সিলিয়া। তুমি কি যাবে বোন? 

বোজালিন্দ। আচ্ছা! আপনি যান। বিদায়। 

(রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রস্থান ) 

অল্যাণ্ডো। কী এক আবেগে কঠরোধ হয়ে আসছে আমার । মুখে কথ! সরছে 

না। আমি তার সঙ্গে কথ! বলতে পারিনি, তরু সে কত কথাই না বলল । হায় 
বেচারী অর্ল্যাণ্ডো ! তুমি আজ পরাভূত। চার্লপ কেন, তার থেকেও দুর্বল কোন 
প্রাণীর কাছে আজ বশীভূত তুমি। 

ৃ লে বোর প্রবেশ 

লেবো। কিছু মনে করবেন না মশাই। বন্ধু ভেবেই আমি আপনাকে এ স্থান 

ত্যাগ করার উপদেশ দিচ্ছি। যদ্দিও আপনি এখন প্রচুর শ্রদ্ধা ভালবাসা 

এবং উচ্চ প্রশংসার যোগ্য, তথাপি ডিউকের মনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে 

তিনি আপনাকে সন্দেহ করছেন। ডিউক বড় খামখেয়ালী। এবার আমার 

কিছু বলার থেকে আপনি অঙ্কমান করে নিন তিনি কী ধরণের 

লোক। : 
অর্ল্যাণ্ডে। আপনাকে সত্যিই ধন্যবাদ। তবে আমার অনুরোধ একটা 

কথার উত্তর দিন : কুস্তির সময় যে ছুটি মেয়ে এখানে ছিল তাঁদের মধ্যে কে 

ডিউকের মেয়ে ? 
লেবো। আচরণ দেখে বন্দি বিচার করি তাহলে বলব কেউ তার মেয়ে না। 

তবে দুজনের মধ্যে যে ছোট সেই হচ্ছে ডিউকের মেয়ে। অগ্যটি হলে 
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নির্বাসিত ডিউকের মেয়ে। বর্তমান ডিউক তার মেয়েকে সঙ্গ দান করার জন্য 
তাকে প্রাসাদে রেখে দিয়েছে । আর ডিউবকন্তা তাকে নিজের বোনের 
থেকেও ভালবাসে । তবে একটা কথা বলে রাখছি, স্্রতি ডিউক তার 

এই শান্তশিষ্ট ভাইঝিটির উপর কষ্ট হয়ে উঠেছেন। তার দোষ এই যে 

তার গুণের জন্য সব'ই তার প্রশংসা করে আপ তাঁর নির্বাসিত বাবার কথা 

ভেবে তাকে দেখে সবাই ছুঃখ করে এবং আমি বেশ বুঝতে পারছি ভিউকের 
এই চাপা হিংসা যে কোন সময়ে হঠাৎ ফেটে পড়তে পারে। আচ্ছা মশাই 

বিদায়। যদি 'কখনে। এর থেকে ভাল কোন জায়গায়. দেখা হয় তখন 

আমাব আরো প্রীতি জানাব, তখন আপনার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয় 

হবে আমার । 

অর্ন্যাপ্ডো। আপনার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ রইলাম। বিদায়। 

(লে বোর প্রস্থান) এবার আমায় ধূম থেকে আগুনের মাঝে গিয়ে পড়তে 

হবে। হিংস্র অত্যাচারী ডিউকের হাত থেকে বেচে গিয়ে পড়তে হবে 

অত্যাঁচাবী ভাই.এর খপ্পরে । তবে একটা সাত্ৃনা, ব্বর্ণপ্রতিমাসম রোজালিন্দের 

স্ৃতি আমার অস্তবে থাকবে চির জাগরুক । (প্রস্থান ) 

তৃতীয় দৃশ্ঠ । ডিউকের প্রাসাদ । 
সিলিয়া ও বোজালিন্দের প্রবেশ 

সিলিয়া। কেন বোন! কেন, রোজালিন্দ' প্রেমদেবতার দিব্যি, আপ 
একটিও কথা বলবিনে । 

রোজালিন্দ। কথা বলবি কী, কুকুরকে বলার মতও একটা কথ! আমা" 

নেই। 

সিলিয়া। না ভাই, তোর কথার দম এত বেশী যে তা কখনো কুকুর বেড়ালের 

উপর ছুড়ে ফেলা যায় না। বরং তার কিছু .আমার ওপর ছুড়ে ফেল। নে, 

এবার আমায় যুক্তি দিয়ে কাবু কর ত দেখি। 
রোজালিন্দ। তাহলে ত দেখছি দুটি বোনেই হলো ধরাশায়ী । একজন 
হলো হৃক্তির আঘাতে খোঁড়া আর এক বোন হলো যুক্তির অভাবে উন্মত্ত। 

সিলিয়া। এ সব কি তোমার পিতার দুঃখে ? 

রোজাপিন্দ । না, কিছুটা তার জন্যে আব কিছুটা আমার সন্তানের পিতার 

জন্যে। এই দৈনন্দিন জীবন কী কাটায় ভরা সিলিয়া 

সিলিয়া। ওগুলো হচ্ছে চোরকাটা বোন, খেলার ছলে. তোমার গায়ে 
টি 
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জড়িয়ে ধরেছে । আমরা বাধা পথ ছেড়ে যদি বেপেথে চলি তাহলে ওরা 

আমাদের পরনের পোষাকে আটকে ধরবেই । 

রোজালিন্দ। পোষাকে আটকে ধরলে ত আমি তাদের ঝেড়ে ফেলে দিতে 

পারতাম। কিন্তু তারা অ!মার অন্তরে যে বিবে গেছে । 

সিলিয়া। তাহলে অন্তরের মধ্যেই গেঁথে রাখ। 

রোজালিন্দ। তার জন্যে চেষ্টা করব যদি আমি তাকে ডাকলেই পাই। 

সিলিয়া। থাক, তোমার প্রেমের সঙ্গে এবার কুন্তি লড়। লড়ে তাকে জয় 

করো। | 

রোজালিন্দ। কিন্তু সে যে আমার থেকে বড় কুন্তিগীর | : 

সিলিয়া। তোমার ওপর আমার শুভেচ্ছ। ইল । পড়ে গেলেও আরার চেষ্টা 
করবে। যাই হোক, এই সব ঠাট্ট। তামাশ! ছেড়ে কাজের কথায় এস। আচ্ছা 

এটা কি সম্ভব, হঠাৎ একবার দেখাব সঙ্গে সঙ্গে স্যার রোলাণ্ডের কনিষ্া পৃত্রটিকে 

তুমি ভালবেসে ফেললে ? 
রোজালিন্দ। আমার বাবা আগেকার ডিউক ওর বাবাকে খুবই 

ভালবাসতেন । 

সিলিয়া। তাই বলে কি তার ছেলেকেও তুই ভালবাসবি? ভালবাসার 
এই যদি প্রথা হয় তাহলে তাকে আমাকে ঘ্বণ! করতে হয়, কারণ আমার বাবা 

তার বাবাকে তত্ব করতেন। কিন্তু তা হলে৪ আমি অল্যাণ্ডোকে ঘ্বণ। 

করি না। 

রোজালিন্দ। না, হেই ভাই, তুই যেন আমার মুখ চেয়ে ওকে দ্বণা 

করিস না। 
সিলিয়। কেন.কত্রব না? সেকিতঘ্বশার যোগ্য নয়? 

ডিউক ফ্রেডারিক ও সভাসদগণের প্রবেশ 

রোজালিন্দ। তাই ত আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি। আর ভালবাসি 
বলে তুইও ঘেন ওক ভালবাসি । ওই দেখ, ডিউক আসছেন। 

সিলিয়৷ । তীর চোখ দুটো! দেখে মনে হচ্ছে রাগে ভরা । 

ডিউক। তাড়াতাড়ি করে৷ রোজালিন্দ, আমার প্রাসাদ থেকে যত তাড়া- 

তাঁড়ি পার সরে যাও। তাতেই তোমার পক্ষে মঙ্গল। 
বোজালিন্দ। আমি কাকাবাব্ ! 

ডিউক। হ্যা! হ্যা তুমি। আজ হুতে দশ দিনের মধ্যে য যদি আমার এই 
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প্রাসাদের কুড়ি মাইলের মধ্যে তোমাকে কোথাও পাওয়া যায় তাহলে তোমার 
মৃত্যু অবধারিত । 
রোজালিন্দ। ঠিক আছে, তবে আমার অন্থরোধ আমার দোষের কথাটা 
জানতে দ্িন। নিজের বৃদ্ধির খবর যদি আমার অজানা না হয়, যদি আমার 

নিজের কামন! বাসনার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় থাকে, যদ্দি আমি জেগে 

জেগে স্বপ্ন না দেখি অথবা পাগল হয়ে না যাই, এবং আমি জানি পাগল আমি 

হইনি-__তাহলে হে প্রিয় পিতৃব্য আমার, আমি দ্রাগত চিন্তাতেও কোনদিন কোন 

ক্ষতি করিনি আপনার । 

ডিউক। সব বিশ্বাসঘাতকেরাই বলে থাকে 'একথা। তাদের কথার মধ্য 

দিয়েই দি তাদের চিন্তস্তদ্ধি ঘটত তাহলে তারা৷ সবাই স্বাঁয় স্থধমার মতই 
হত অমলিন আর পবিত্র! কিন্তু আসলে তা নয়। যাক, আর কথায় দরকার 

নেই, আশা করি এইটুকু বললেই তোমায় যথেষ্ট বলা হবে ষে আমি তোমায় 

আর বিশ্বাস করি না। 

রোজালিন্দ। কিন্তু আপনি অবিশ্বাস করলেই ত আমি বিশ্বাসঘাতক হয়ে 
পড়ছি না? আমায় বলুন, কিসের উপর ভিত্তি করে এধারণা আপনার 

হলো? 

ডিউক। তুমি তোমার বাবার মেয়ে, এইটাই যথেষ্ট । 
রোজালিন্দ। আপনি বখন ডিউকপদ করায়ত্ করেন তখনও আমি আমার 

পিতার কন্যা ছিলাম, যখন আপনি আমার পিতাকে নিবাসিত করেন তখনও 

আমি তাই ছিলাম। আমার পিতাকে যদ্দি রাজদ্রোহিতার অপরাধে 
অভিযুক্ত করেন তাহলে সে রাজ দ্রাহিতা উত্তরাধিকার স্থত্রে তার সন্তানের 

মধ্যে বর্তাবে এমন কোন কথ! নেই। আর আমাদের বন্ধুবান্ধব ও বাবার হিতৈষী 
লোকের! যদি আমাকে রাজদ্রোহিতার জন্য পরামর্শও দেয় তাতে আমার কী 

আসে যায়? তাছাড়া আমার বাবু! ত সত্যি সত্যিই বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। 

স্থতরাং দয়! করে আমায় ভুল বৃঝবেন না» কখনই ভাববেন না আমি গরীব বলে 
বিশ্বাসঘাতক । 

সিলিয়া। আমাকে কিছু বলতে দ্িন। 

ভিউক। হ্যা সিলিয়, আমরা ওকে তোমার জন্যই এখানে থাকতে দিয়েছিলাম ।. 

তা৷ না হলে ওকে ওর বাবার সঙ্গেই চলে ষেতে হত। 

সিলিয়া। আমি ত আর ওকে রাখার জন্যে আপনাকে অন্গরোধ করিনি, 
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আপনিই স্বেচ্ছায় ওকে রেখে দিয়েছিলেন। জানি ন| খুশি বা অন্থশোচন! 
কিসের জন্যে । তখন আমি এত ছোট ছিলাম ঘে ওর মুল্য বোঝা সম্ভৰ 

ছিল ন| আমার পক্ষে। কিন্ত এখন আমি ওকে বুঝি। ও যদি বিশ্বাস 

ঘাতক হম, তাহলে আমিই বা তা হব না কেন? আমরা দুজনে একসঙ্গে 
ঘুমোই, একসঙ্গে উঠি; একসঙ্গে লেখাপড়া শিখেছি এবং একদজে খাওয়া 
দাওয়া করি। যখন যেখানে গিয়েছি, ভুনোর হংসযুগলের মত একসঙ্গে 
অবিচ্ছিন্নভাবেই গিয়েছি । ৃ্ 

ডিউক। ওর মনটা এত ুশ্স আর কুটিল ষে ওকে বোঝা তোমার সাধ্য 
নয়। ওর মাজিত স্বভাব, নীরবতা, ধৈর্য সবই একটা মিথ্যা চতুরালি ছাড়া 
আর কিছুই না। পাঁচজনের সঙ্গে কথ! বলে দেখ, সবাই ওকে করুণা 

করে, ওর প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ । আসলে ও তোমার সুনামটাই ছিনিয়ে 
নিয়েছে জনগণের কাছ থেকে ৷ তুমি হচ্ছ বোকা । তুমি বৃঝতে পারছ না, ওর 
অবর্তমানে তোমার ূপগুণের কথ আরও উজ্জলভাবে প্রকাশ পাবে। স্থতরাং 

আর কোন কথ! বলবে না। তার উপর যে দণ্ডাজ্ঞা আমি জারি করেছি 

তা হচ্ছে অটল এবং অপরিবর্তণীয়; আমার রাজ্য থেকে ও নির্বাসিত। 

সিলিয়া। তাহলে আমার উপরেও অনুরূপ দণ্ডাজ্ঞা জারি করুন। তার সঙ্গ 
ছাড়। আমি থাকতে পারব না । 

ডিউক। তুমি একটি আস্ত বোকা । শোন ভাইঝি, সব ব্যবস্থা করে 
ফেল। আমার আদেশ নড়চড় হবার নয়। যদি তুমি নির্দিষ্ট সময়ের 

অতিরিক্ত এখানে থেকে যাও তাহলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য । 
(ডিউক ও সভাসদগণের প্রস্থান ) 

সিলিয়া। হা আমার হতভাগিনী রোজালিন্দ! কোথায় যাবে তুমি? 
আমার বাবা কি তোমার বাবা হতে পারে না? তা যদ্দি হয় তাহলে 

আমার ববাকে তোমায় দিয়ে তোমার বাঁঝকে আমি গ্রহণ করব এটা জেনে রেখো, 

তোমার থেকে আমি কিছু কম দুঃখিত হইনি । 
রোজালিন্দ। কিন্তু তোমার থেকে আমার দুঃখের কারণট। বেশী । 

সিলিয়া । না, তা নয় বোন। ছুংখ করো নাঃ খুশী হবার চেষ্টা করো। 

তুমি কি বুঝতে পারছ না, ডিউক আসলে আমাকে অর্ধাৎ তাঁর নিজের মেয়েকেই 
নির্বাসিত করেছেন? 
রোজালিন্দ। কিদ্কু তা ত তিনি করেননি। 
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সিলিয়া। তা করেননি? তাহলে বলব রোজালিন্দের মধ্যে সে ভালবাস! 

নেই ষে ভালবাসার বশে তোমীকে ও আমাকে এক ও অভিন্ন বলে ভাবতে 
শিখেছি আমি। আমরা দুজনে কি তাহলে বিচ্ছিন্ন হব? না, তা কখনই 
না। আমার বাবা তার মনোমত উত্তরাধিকারী বেছে নিন। স্ৃতরাং 

এখন এস ছুজনে একসঙ্গে বসে চিন্তা করি, কোথায় এবং কিভাবে আমর! 

এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারি, কাকে বা কি কি সঙ্গে নিতে পারি। 

নিজের ভার নিজের উপর সব তুলে নিতে দাও না। আমাকে এক! ফেলে 
রেখে সব ছুঃখের বোঝা একা বইতে যেও না। এখন এস, ষ! ছুংখ করার 

আমরা দুজনে একসঙেই তা করব। এখন বল কি কতদূর পারবে । আঙি 
তোমার সঙ্গেই যাঁব। 

রোজালিন্দ। কেন, কোথায় তাহলে আমরা যাব? 

সিলিয়া। আর্ডেনের বনভূমিতে গিয়ে জ্যাঠামশাইএর খোজ করব। 

রোজালিন্দ। হায়! আমরা ছুজনেই কুমারী মেয়েছেলে। এত দ্র পথ যাওয়া 

আমাদের পক্ষে ত সত্যিই খুব বিপদের কথা হবে। মনে বেখো, দুর্বত্তিদের কাছে 
সম্পদের থেকে সৌন্দর্যের প্রলোভন আরে! বেশী। 
সিলিয়া। আমি ছেঁড়া আর ময়লা পোষাক পরব, মুখে এক রকমের কালি ঝুলি 
মাখব। তুইও তাই কর। এইভাবে আমর! পথ হাটব। তাহলে কেউ আমাদের 
দিকে তাকাবে না । 

রোজালিন্দ। তার থেকে “এক কাজ করলে হয় না? যেহেতু আমি সাধারণ 
মেয়ের থেকে একটু লন্বা, আমি পুরুষের বেশ ধরি। আমার কটিবন্ধে থাকবে 
একটা কিরীচ আর আমার হাতে থাকবে একটা বর্শা । অনেক কাপুরুষ লোকের 
মত আমার বাইরে চোখে মুখে একট! যোদ্ধা-যোদ্ধা৷ ভাব থাকলেও আমার অন্তরে 
থাকবে এক নারীস্থলভ শঙ্কা । 

সিলিয়া। তুম পৃরুষ সাজলে কি বলে আমি ডাকব? 
রোৌজালিন্দ। জোভের চাকরের যা নাম ছিল আমারও নাঙ্গ 

তাই হবে। আমাকে তাই গ্যানিমীভ বলে ডাকবি। কিন্তু তোর নান 
কি হবে? র 

সিলিয়া। আমার নাম হবে আমার পোষাকের উপহৃক্ত। আর সিলিয়া নয়, 
এবার হতে আমার নাম হবে এ্যালিয়েন! । 

রোজালিন্দ। আচ্ছা বোন, তোর বাবার রাজসভ! থেকে যদি আমরা এ 
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বিছুষক ভাড়টাকে গোপনে নিয়ে যাই তাহলে ভান হয় না? ও আমাদের 
পথকষ্টের মাঝে মাঝে আনন্দ দেবে । | 

সিলিয়া। হ্যা হ্যা, তাই হবে, আমি যেখানে যাব ও আমার সঙ্গে বাবে। ওকে 
নেয়ার ভার] আমার উপর ছেড়ে দে। চল আমরা সোনাদানা যা__সব সঙ্গে 

নেবার ঠিক করে নিইগে। তারপর ঠিক করতে হবে আমরা কখন আর কোন 

পথে রওনা হব যাতে আমরা চলে গেলে ওরা খোজ করে না পায়। সুতরাং 

এখন আমরা এই ভেবে খুশি হব যে নির্বাপন নয়, আমরা লাভ করতে চলেছি 
মুক্তির এক অফুরন্ত আনন্দ । 

( উভয়ের প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় অন্ধ 
প্রথম দৃশ্। আর্ডেনের বনভূমি । 

বনবাসীর বেশে ডিউক সিনিয়র, এামিয়েন্স্ ও 

ছুই তিন জন লর্ডস্ এর প্রবেশ 
ডিউক সিনিয়র । আমার ভ্রীতৃপ্রতিম নিরাসপিত সহচরেরা, বনবাসের এই 

প্রাচীন জীবনঘাত্রা কি নাগরিক জীবনের কৃত্রিম এশ্বরধ ও জখকজমক থেকে 

বেশী মনোহর না? সতত ষড়যনত্রপূরণ রাজসভ1 থেকে এই বনভূমি কি কম 
বিপজ্জনক না? এখানে কোন আদিম প্রলোভনজনিত কোন দণ্ড নেই, 
খতৃবৈচিত্র্গত আবহাওয়ার তারতম্য ছাড়া অন্ত কোন কষ্ট নেই এখানে । 
এমন কি শীতের হিমাক্ত বাতাস যখন আমাদের গায়ের উপর দিয়ে বয়ে ষেতে 

দংশন করে তখনও খারাপ লাগে না, তখন শীতে কাপতে কাপতে 

হাসিমুখে বলতে পারি, এটা তোষামোদ না; এব! হচ্ছে আমার প্ররুত বন্ধু ও 

পরামর্শদাতা যাবা বাম্তব অনুভূতির মধ্য দিয়ে আমায় প্রকৃত অবস্থার কথা 
অকপটে ম্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যে কোন ছুঃখ বিপদের পরিণামই মধুর । 

আপাত দৃষ্টিতে ষে কোন বিপদকে কুৎসিত এক বিষধর ব্যাঙের মত মনে 

হলেও ভাল করে দেখলে তার মাথায় দেখা যাবে আশ্চর্য এক অমূল্য মণি। 
আমাদের বন্য জীবন জনতার কোলাহল থেকে একেবারে মৃক্ত। আমরা 

গাছের মর্ধরে ও নদীর কলতানে কত নীতি উপদ্ধেশ শুনতে পাই, প্রস্তর ও 

উপলখণ্ডে দেখতে পাই কত অস্ত ধর্মবাণী আর যখন যেদিকেই তাকাই কিছু না 

কিছু ভাল দেখতে পাই সব কিছুতে ।" কোন কিছুর বিনিময়েই এ জীবন পরিবর্তন 

করতে চাই না আমি। 



এযাজ ইউ লাইক ইট ১৩৫ 

এামিয়েন্স | ধন্য আপনার মহিমা প্রভু» যে মহিমার ছ্বারা . আপনি 

আপনার ভাগ্যের এই নিষ্টুব বিধানকে এক মধুর তাৎপর্ধ দিয়ে মণ্ডিত করে 

তুলছেন । 
ডিউক সিনিয়র । এস. চল আমরা কিছু হরিণ শিকার করে নিয়ে আসি। তবে 

এটা ভাবতে মনে ব্যথা পাই যে বনের আদিম অধিবাঁসী এই সব নির্বোধ 
প্রাণীগুলো বাইরের লোকেদের দ্বারা তাদের নিজেদের বাসভূমিতে শরবিদ্ধ ও 
ক্ষতবিক্ষত হবে। 

গথম লর্ড। তা বটে। বিষাদপ্রবণ জ্যাকও এই নিয়ে দুঃখ করছিল। বলছিল, 
আপনার ভাই-এর মত আপনিও কম ক্ষতিকাত্ক নন। উনি আপনাকে আপনার 

রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছেন আর আপনি অনেক বনের জন্তকে আপন স্বার্থের 

খাতিরে বব করছেন। আজ আমি আর ঠ্যামিয়েন্স ছুজনে তার অলক্ষে] 

দেখলাম, সে এক প্রাচীন ওক গাছের লায় শুয়েছিল। গাছটার শিকড়গুলো 

বনান্তরালবতাঁ নদ'র তীর পর্বস্ত চলে গেছে। সেখানে একটি নিঃসঙ্গ বনহরিণ 

ব্যাধের শরে আহত হয়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করছিল কোন রকমে পালিয়ে এসে। 

নদীর ধার ঘেষে দীড়িয়ে থাকা হরিণটার চোখ থেকে জলের ফৌট! ঝরে 

পড়ছিল নদীর ত্রুত প্রবাহমান জলের উপর । এতে জ্যাক দুঃখে খুব কাতব 

হয়ে উঠেছিল। 

ডিউক। কিন্তু জ্যাক কি বলছিল? এই ছশ্তটা দেখে কোন নীতিকথ৷ 
বলেনি? 

প্রথম লর্ড। হ্যা, হ]া বলছিল মানে? কত উপমা দিয়ে বলছিল। 
প্রথমতঃ নদীর জলের উপর অযথা হরিণটার চোখের জল ঝরে পড়া দেখে 

বলছিল, “হায় রে হতভাগ্য মুগ, জগতের মানুষরা যা করে তুইও তাই 
করছিস, যাদের বেশী আছে তাদেরকেই দান করছিস অকাতরে ; তেল 

মাথায় তেল দিচ্ছিস তুই । তার মুখের পায়রা বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত 

হওয়ার জন্য বলছিল, ঠিকই হয়েছে, ছুঃখের দিন এলে বন্ধুরা এমনি করেই 
পালার। অরে একদল হরিণ স্থথে চড়ছিল আর মাঝে মাঝে তার পাশ' 

দ্রিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু তাং একবার আহত হরিণটাকে চোখে 

চেয়ে দেখলেও না। তাদের দেখে জাক বল্ল, বলিষ্ঠ ও মস্ণদেহী 
নাগবিকবুন্দ, যাও যাও, তোমব| দর থেকে তোমাদেক্স এক হতভাগ্য নিঃ্ষ 
ও ভগ্রদেহ সহচরকে দেখে চলে যাচ্ছ! এই ভাবে জ্যাক আমাদের দেশ, 
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সমাজ, নগর, রাজলভা এবং সমগ্রভাবে মানব জীবনকে তার তীক্ষু 

সমালোচনার ছারা বিদ্ধ করতে লাগল। বলল, আমরাও সকলে এক একজন 

অত্যাচারী পরন্বাপহরণকারী এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, আমরা বনে 

এসে বনের্ পস্তুগুলোকে তাদের বাসস্থানেই ভাত সন্ত্রস্ত করে তুলে হত্যা 
করে চলেছি । 

ডিউক। তুমি কি তাকে এই রকম চিন্তান্বিত অবস্থাতেই ফেলে রেখে চলে 
এসেছ? 
দ্বিতীয় লর্ড। হ্যা স্যার, সে যখন ক্রন্দনরত হাবিণটির জন্ত চোখের জল 
ফেলছিল আর বিড় বিড় করে বকছিল তখন তাকে সেই অবস্থায় দেখে চলে 

এসেছি। 

ডিউক। আমাকে সে জায়গাট! দেখিয়ে দেবে চল । তাকে এই রকম রাগাম্বিষ্ক 

অবস্থায় দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। এই সময় অনেক ভাল নতুন নতুন 

চিন্তা আর তব্বকথ! তার মাথায় গজগজ করে। 

তৃতীয় লর্ড। চলুন আপনাকে সোজা সেখানে নিয়ে যাই। (সকলের ওস্থান ) 

দ্বিতীয় দৃশ্য । ডিউকের প্রাসাদ । 

ডিউক ফ্রেডারিক ও লর্ডদের প্রবেশ 

ডিউক ফ্রেডারিক। এটা কি সম্ভব যে কেউ তাদের দেখেনি? এটা হতেই 

পারে ন|। নিশ্ম্ম আমার রাজপভার কোন কোন শয়তানের সায় আছে এন্ডে 

এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। 

১মলর্ড। আমি ত এমন কারো কথ শুনিনি থে তাকে দেখেছে । তার 

খানকামরার দাসী ও সহচরীর! তাকে রাত্রিবেলায় বিছানায়. শুয়ে থাকতে দেখেছে, 

কিন্ত সকালে উঠে দেখে বিছান। খালি । 

২য় লর্ড। স্যাব, আপনার রাজনভার যে বিদুষক আপনাকে প্রায়ই হাসাত 

তাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। রাজকুমারীর দাঁসী হিপপারিয়া বলছিল, সে নাকি আড়ি 
পেতে আপনার মেয়ে ও ভাইঝিকে কুস্তিগীরের খুব গুণগান করতে. শুনেছে যে 
চার্লসকে হারিয়েছে মল্লযৃদ্ধে। হিসপারিয়ার বিশ্বাস, ওরা যেখানেই যাক সেই 
ছোকরা ওদের সঙ্গ নেবেই। 
ডিউক। লোক পাঠাও তার ভাইয়ের কাছে। সেই বিজয়ী বীরকে নিয়ে এস 

এখানে । যদি সে ন| থাকে তাহলে তার ভাইকে নিয়ে এস আমার কাছে। 
আঙি তাকে খু'জে বার করিয়ে তবে ছাড়ব। এট! খুব তাড়াতাড়ি করে 
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ফেল। এইসব নির্বোধ পলাতকদের ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত সন্ধানকার্য যেন বন্ধ 
না হয়। € সকলের প্রস্থান ) 

তৃতীয় দ্বশ্ত । অলিভারের বাসভবনের সমস্থ স্কান। 

অর্লাণ্ডো ও আদমের প্রবেশ 

জর্নযাণ্ডো। কে ওখানে? 

আদম। কে, ছোটবার্? আমার ছোট মনিব, সোনা মাণিক আমার। 
স্তার রোলাগ্ডের স্থৃতির প্রতীক । তুমি এখানে কেন ? কেন তুমি এমন 
গুণবান হতে গেলে? কেন তোমায় লোকে এত ভালবাসে? আর কেনই 
বা তুমি এত ভদ্র বলিষ্ঠ ও সাহসী? খেয়ালি ডিউকের প্রিয় মল্লবীরকে 

কেন তুমি হারাতে গেলে ? তুমি এখানে আসার আগেই তোমার জয়ের 

প্রশংসা লোকের মুখে মুখে এখানে এসে গেছে। তুমি কি জান না মনিব, 
কোন কোন লোকের ভাগ্যে তার গুণরাজিই শক্ত হয়ে দীড়ায়? তোমারও 

তাই হয়েছে । তোমার পবিত্র চরিত্রগুণই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তোমার 
সঙ্গে। হায়, কী আশ্্যময় এই পৃথিবী! মান্ষের গুণমাধুরীই বিষাক্ত হয়ে 
দাড়ায় তার পক্ষে । 

অর্ন্যাণ্ডো। এ কথা বলছ কেন, ব্যাপারট। কি? 

আদম। “হে হতভাগ্য যুবক, এই বাড়ির দরজার মধ্যে প্রবেশ করো না। 
তোমার শক্রতে ভরা এই বাড়ি। তোমার ভাই--না» না, যদিও সে তোমার 

বাবার পুত্র-না না, আমি তাকে তেমন লোকের ছেলে বলব না- তোমার 

জয়ের প্রশংসার কথা শুনেছে আর সঙ্গে সঙ্গে সে এই রাত্রিতেই তুমি যে ঘরে 

থাকবে সেই ঘরে আগুন দিয়ে তোমায় পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছে। 
এতে ষর্দি সে ব্যর্থ হয় কোন কারণে তাহলে সে তোমাকে মারার অন্ত 

ফন্দী আটবে। আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। এই বাড়ি বাড়ি নয়, এটা 
কশাইখানা। ভয় ও দ্বণাভরে এ বাড়িকে প্রত্যাধ্যান করো, এর মধ্যে প্রবেশ 

করো না। 

অর্্যাপ্ডো। কিন্ত আদম। কোথায় তূমি আমাকে যেতে বলো? 
আদম। যেখানে.হোক চলে যাও, মোট কথা এখানে আর এস না। 

অর্ল্যাণ্ডো। তুমি কি তাহলে আমায় বাইরে গিয়ে ভিক্ষে করে বাচতে বল? 
অথবা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পথে পথে তরবারি হাতে চুরি ডাকাতি করে 
হীন জীবন যাপন করতে বল। এ ছাড়া আর কি করে বাচব তা ত জানি 
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না। কিন্তু এ আমি করব ন/» আরযাই করি। আমি বরং বক্তপিপান্থ 
ভাইএর ঈর্ার বলি হয়ে বাস করব তরু ও কাজ আমি পারব না। 

আদম। কিন্তু এখানে থাকার মনস্থ তুমি করো না। আমার কাছে 
পাচশে। ক্রাউন আছে। তোমার বাবার কাছে চাকরি করার সময় জমিয়ে 

রেখেছি। আমার অসময়ের ভরণপৌষণের সম্বল হিসেবে সঞ্চয় করে রেখে 
দিয়েছি। ভেবেছিলাম, বুড়ো বয়সে যখন একেবারে অথর্ব হয়ে পড়ব, 

যখন বার্ধক্যের চাপে কোন কাজ করতে না পারার জন্যে কেউ আমায় 
দেখবে না, তখন এট| কাজে লাগবে । আমার সেই সঞ্চয় তুমি নাও। যে 
ঈশ্বর কাক পক্ষীকে খাদ্য দেন, সামান্য চড়ুই পাখিদের জন্যেও খাবার ব্যবস্থা 
করেন, সেই ঈশ্বরই হবেন আমার শেষ আশ্রয়স্থল এবং একমাত্র সম্বল। 

এই হচ্ছে আমার যা কিছু সঞ্চয়। আমি সব তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। 
এখন আমাকে তোমার ভৃত্য হিসেবে গ্রহণ করো । যদিও দেখত আমায় 

বুড়ো বলে মনে হচ্ছে তথাপি আমার দেহে বল আর মনে শক্তি আছে। 

কারণ যৌবনে আমি কখনো উত্তপ্ত ও বুদ্ধিবিনাশকারী সুরা স্পর্শ করিনি। 
অথবা শির্লজ্জভাবে বারাঙ্গনাদের নিয়ে এমন কোন উচ্ছ্ংখল জীবন যাপন 
করিনি যা সমস্ত দুর্বলতার মুল্ল। আমার বার্ধক্য হচ্ছে খতুর মত আপাত 
দৃষ্টিতে কুয়াশাচ্ছন্ন; কিন্তু অস্তরটা তার বলিষ্ঠ আর উদ্দার। আমাকেও তোমার 
সঙ্গে নাও। তোমার সব কাজে ও দরকারে আমি তরুণ যুবকের মতই 
খাটব। 
অর্ন্যাণ্ডো। হে ভদ্র বৃদ্ধ, তোমাকে দেখে সেই পুরনো পৃথিবীর কথা মনে 
পড়ছে যেখানে মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটত শুধু কর্তব্যবোধের 

খাতিরে, টাকার বিনিময়ে নয়। তুমি এ যুগের লোকই না, কারণ এ যুগে 

মানু শুধু অর্থ আর পদোন্নতির জন্যেই কীজ করে এবং তা৷ পেয়েও সন্তুষ্ট না 
হয়ে আরও পাবার আকাংখা করে । কিন্তু তুমি তা পারবে ন1। কিন্ত তুমি 
এক শুকনে! পচনশীল গাছকে অহেতুক ছাটাই করছ, যে গাছে তোমার শত 

যত্ব আর চেষ্টা সত্বেত আর ফুল বা ফল ধরবেলা। যাই হোক, এস, 
আমরা একসন্গেই যাব। তোমার যৌবনের সঞ্চয় ফুরিয়ে যাবার আগেই 
আমরা একটা ছোটখাটো মাথা! গৌঁজার মত আস্তানা ' যোগাড় করে ফেলব। 
আদম। চল মনিব। আমি তোমাকে আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 

সততা আর আনুগত্যের সঙ্গে অন্থসরণ করে যাব। সতের বছর থেকে আমি 
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এখানে বাল করছি, এখন আমার বয়স হলে! আশী, কিন্তু আর না। মান্য 

সতের বছর বয়সেই ভাগ্য অন্বেষণে বার হ্য়, কিন্তু আশী বছর বয়সে সে 
ক্ষমতা তার থাকে না। তবৃ প্রভুর খণ শোধ করে আমি সুখে মরতে 

পারব-_এ ছাড়া ভাগ্যের কাছে আর আমি কিছুই চাই ন|। 

( উভয়ের প্রস্থান ) 

চতুর্থ দৃহ্য,। গ্যানিমীভবেশী রোজালিন্দ, এযালিয়েনাবেশী সিলিয়া 
ও বিছুষক টাচস্টোনের প্রবেশ 

রোজালিন্দ । ও হে জুপিটার, আমার মনটা যে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। 

টাচস্টোন। আমি মনের কথ! ভাবি না, আমরা প! ছুটো ক্লাস্ত হয়ে পড়েছে 

তাই। 

রোৌজালিন্দ। আমি পুরুষের বেশ পরে না থাকলে মেয়েদের মত চীৎকার 

করে কাদতে পারতাম । কিন্তু তাতে পুরুষবেশেরই অপমান হবে। আর 

পুরুষের বেশ যখন পরে রয়েছি তখন সাহস দেখাতেই হবে আর মেয়েদের 
সাত্বনা দিতে হবে। স্ৃতরাং এযালিয়েনা, ভেঙ্গে পড়ো না, বুকে সাহস 
আনো । ৃ 
সিলিয়া। দয়া করে আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যাও। আমি আর হাটতে 

পারছি না । 

টাচস্টোন। আমার কথ! যদি বলে তাহলে বলতে হয় আমি ধরব কি, 
আমাকে ধরলেই ভাল হয়। তোমাকে বয়ে নিয়ে গেলে আমি আমার 
সামান্য ক্রসটাকেও আর বইতে পারব না। তোমার থলেতে বোধ হয় আর 

টাকা নেই। 
রোজালিন্দ। এই হচ্ছে আর্ডেনের বনভূমি । 
টাচস্টোন। তাই নাকি! আমি তাহলে আর্ডেনে এসে পড়েছি । তাহলে 

ত আমি আরও বোক! বনে গেছি। আমি যখন বাড়িতে ছিলাম তখন ভাল 

ছিলাম। তবে পথিকদের অবশ্ঠ ষে কোন অবস্থাতেই সন্তষ্ট থাকতে হবে। 

কোরিণ ও সিলভিয়াসের প্রবেশ 
রোজালিন্দ। দেখ দেখ টাচস্টোন, একজন ছোকরা আর একজন বুড়ো 

এইদিকে আসছে। 

কোরিণ। এই জন্যেই ত সে তোমায় আরও অবজ্ঞা করে। 
সিলভিয়াস। ও কোরিণ, তুমি ত জানো আমি তাকে কত ভালবাসি । 
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কোরিণ। আমি কিছুটা তা বুঝতে পারছি, কারণ আগে একদিন আমিও 
ভালবেসেছিলাম। 

সিলভিয়াস। না কোরিণ, বুড়ো বয়সে তুমি তা৷ বুঝতে পারছ না, যদ্দিও 
তোমার যৌবনে একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান প্রেমিক হিসেবে দীর্ঘশ্বাস আর 
হা হুতাশের মধ্য দিয়ে কত বিনিত্র রাত্রি যাপন করেছ। কিন্তু একটা 

কথাঃ যদি তোমার ভালবাসা আমার মতই গভীর হয়ে থাকে, অবশ্ত আমার 
বিশ্বাস আমার মত কেউ কখনো কাউকে ভালবাসেনি-_তাহলে বল, সেই 
ভালবাসার বশে কত হাম্তকর কাজ তুমি করেছ। 
কোরিণ। করেছি অজন্্র কাজ, কিন্তু সব ভুলে গেছি। 
সিলভিয়াস। তুমি তাহলে আমার মত এত আস্তবিকতাঁর সঙ্গে কখনই 
ভালবাসনি। যদি তোমার অতীতের প্রেমজনিত্ কোন কাজের কথা মনে 

না থাকে তাহলে মিথ্যা তোমার ভালবাসা । অথবা তুমি যদ্দি আমার মত 
বসে বসে তোমার প্রেমাম্পদের গুণগান শুনে না থাক তাহলে তুমি কখনই 
ভালবাসনি অথবা যদি আমার মত আবেগের বশে হঠাৎ কারে! কাছে 
বসে' থাকতে থাকতে পালিয়ে গিয়ে না থাক তাহলে মিথ্যা তোমার ভালবাস! । 
ও ফিবি, ফিবি, ফিবি! (প্রস্থান ) 
রোজালিন্দ। হায় হতভাগ্য মেষপালক, তোমার ছুঃখের কথ! শুনতে গিয়ে 

আমার নিজের কথাই মনে পড়ে গেল। 

টাচস্টোন। আর আমারও তাই মনে পড়ে গেল। আমার মনে পড়ছে, 
আমি যখন প্রেমে পড়েছিলাম, তখন একবার লড়াই করতে গিয়ে পাথরে 

আছাড় খেয়ে আমার তরোয়ালটা ভেঙ্গে ফেলেছিলাম। কারণ আমার 
প্রণয়িণী জেন ম্মাইলের কাছে ঝাত্রিতে গোপনে আসার জন্য আমি আমার 
প্রতিহবন্বীকে যুদ্ধে 'আহ্বান করেছিলাম। আরও মনে পড়ছে আমি একবার 
তার পোষাকটাকে চুম্বন করেছিলাম। তারপর তার সুন্দর হাতের আঙ্গুল দিয়ে 

গকর যে বাটগুলো টেনে দুধ দৌোয়াত সেগুলোর কথাও মনে পড়ছে। আর 

একবার তার পরিবর্তে ছুটো কড়াইশু“টিকে পেয়ে কত আদর করেছিলাম। 
তার কাছ থেকে ছুটো কড়াইশু”টি নিয়ে আবার তাকে ফিরিয়ে দিয়ে চোখের 

জল ফেলতে ফেলতে বলেছিলাম, এ শু"টি দুটো তোমার গলার মালায় 
গেথে নিয়ে পরো আর আমার কথা মনে করো । আমাদের মত যারা 

প্রত প্রেমিক তারা ,এই ধরণের কত অদ্ভুত কাজই না করে বসে। কিন্ত 
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ঘেহেতু এ জগতে সব কিছুই মরণশীল এবং ক্ষণস্থায়ী, সেইহেতু মানুষের সকল গ্রে 
এবং প্রেমজনিত নির্বোধ কাজও ক্ষণস্থায়ী । 

রোজ!লিন্দ। তোমার যতটুকু জ্ঞান-বৃদ্ধি আছে তার থেকে বেশী জ্ঞানের কথা 
বলে তা খরচ করে দিচ্ছ। 

টাচস্টোন। না না, কখনই আমি তা খরচ করব না। তাতে আমার পা ছুটো 
যদি থোড়। হয়ে যায় তাও ভাল। 

রোজালিন্দ। হাঁ ভগবান, ওই মেষপালকের ভালবাসার আবেগটা ঠিক 
আমারি মতন । 

টাচস্টোন। আমারও মতন। তবে আমার কাছে ওটা বাসি বলে যনে 

হ্চ্ছে। 

সিলিয়া। আমার কথা রাখো, তোমাদের মধো কেউ একজন এ লোকটাকে 
শুধিয়ে দেখ, টাক! পয়সা বা কিছু সোনাদাশার বিনিময়ে কিছু খাবার পাওয়! 

যাবে কি না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছি এবং এখনি হয়ত মুচ্ছিত 

হয়ে পড়ব। 

টাচস্টোন। ও ভাই বোকাবাম ! 

রোজালিন্দ। চুপ করেো। তুমি নিজে বোক! বলে সবাইকেই কি তাই ভাব 
নাকি? ও তোমার সমগোত্রীয় নয় । 

কোরিণ। কে ডাকে আমায়? 

. টাচস্টোন। তোমার চেয়ে যারা ভাল তার! । 

কোরিণ। তাহলে ত বুঝতে হবে, তারা খুবই হতভাগ্য । 
রোজালন্দ। দাড়াও আমি বলছি। নমস্কার বন্ধু, শোনত একবার । 

কোবিণ। নমস্কার । তোমাদের সকলকে নমস্কার । 

বোজালিন্দ। আচ্ছ! মেষপালক, বলতে পার ভাই, এই মরুভূমির মত জায়গায় 
সোন! অথঝা সহ ভালবাসার ধিনিময়ে কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায় কি না। 

এমন একটা জায়গা আমাদের “দখে দাও যেখানে আমর। একই বিশ্রাম ও খা"য়া- 

দাওয়। করতে পারি । আমাদের সঙ্গের এই কুমারী মেয়ে পথশ্রমে এতই ক্লাস্ত হয়ে 
পড়েছে যে মুচ্ছিত হয়ে যেতে বসেছে। 

কোরিণ। ওর কথা শুনে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার যদি 

সত্যি সত্যিই কিছু থাকত তাহলে আমি ওর ছুঃখ দুর করতাম। কিন্ত 
আমি অন্য লোকের অধীনে ভেড়া চড়ানোর কাজ করি। আমার মনিব 
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আবার রাগী শ্বভাবের । আতিথেয়তা বা সেবাধর্ষের দ্বারা স্বর্মলাভের 
কোন সামান্ত বাসনাও তার নেই। তাছাড়া তার বাড়িঘর, মেষপাল, 

আর তৃণশন্ত সব এখন বিক্রি হবে। এখন সেখানে খাবার কিছুই নেই আর 

মনিবও নেই। এসে দেখ না আমার সঙ্গে; আমার সাধ্যমত তোমাদের আদর : 

আপ্যায়নের অভাব হবে না। 

রোজালিন্দ। কে তোমাদের ৪ মেষপাল আর জায়গা জমি কিনতে 

চায় 

কোরিণ। একটু আগে ষে ছোকরাকে দেখেছ, যাব কিছু কেনাকাটার “কান বাসনা 

নেই মনে সে। 
বেধজালিন্ন। যদি এব মধ্যে “কীন কারচুপি না থাকে যদি 'বাঝ এ সম্পত্তি শির্দোষ 

ভহলে আমাদের হয়ে তুমি তা কিনে নিতে পার) আমরা দাম দেব। 
(রমলম্।। আব আম্বা (তীমীয় বেতন দেব। জীয়গাটা আমার ভাল লেগেছে 

এবং আঁমি এখানে স্বেচ্ছায় বসবাস করতে পাঁবি। 

কোরিণ। চল আমার সঙ্গে । নিশ্চয়ই এ সব কিছু বিক্রি হবে। টাকা 

দিয়ে সব কিনে ফেল। যদি তোমরা চাও, এখানকার মাটির প্ররুতি আর 
চাষবাসের লাভ ক্ষতির সব বিবরণ নেব। তোমাদের সব কিছু দেখাশোনা 

কবব। ৃ ( সকলের গ্রস্থান ) 
পঞ্চম ছৃশ্ত । বনভূমির আর এক দিক। 

এ্যামিয়েন্স্, জ্যাক ও অন্যান্যদের প্রবেশ 

গান 

এামিয়েন্স। থাকবে ষদি আমার সাথে সবৃজ বনের তলে 

চলে এস ত্বরা করি সকল কিছু ফেলে। 

করবে যাঁপন স্থখের জীবন 

পাখির কে করবে কুজন 

শত্রু কোথাও পাবে নাক এই বনেরুই তলে, 
ধু গ্রীষ্ম শীতের আঘাত পাবে কৌতুকেরই ছলে । 

জ্যাক। গাও, আবার গাঁও । 

ঠযামিয়েন্স্। মহাশয় জ্যাক, এ গান আপনাকে যে আরও বিষন্ন করে 

তুশবে। 

জ্যাক। তা করুক। আমি বলছি আবার গাও। বেজী যেমন গোটা 
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ডিমের ভিতর থেকে শসট। শুষে থেয়ে নেয় আমিও তেমনি ঘে কৌন গধনের ভিতব 

থেকে তাব বিষাদটুকুকে শোষণ করে নিতে পারি। 
এ্যামিয়েন্স্। আমার গলাটা মোটা । আমি জানি আমার গান আপনার ভাল 

লাগবে না। 

জ্যাক। আমি ততোমায় আমাকে খুশি করতে বলছি না, আমি তোমাকে গান. 

গাইতে বলছি । নাঁও, গাঁঁ। আর এক পদ গাও । 

এ্যামিয়েন্স। কী গান গাইব মহাশয় জশক? 

জ্যাক। কী গান সেট! আমার কাছে বড় কথা নয়। গান হলেই হলো। 

তুমি গাইবে? 
এ্ামিয়েন্স। আমার নিজের ইচ্ছা না থাকলেও আপনার অন্নুরোধ রাখার জন্তে 

অন্তত গাইব। 

জ্যাক। যদি কাউকে ধন্যবাদ দিই ত তোমাকেই দেব। তবে ধন্যবাদ 

দেবার ব্যাপারটা হচ্ছে ছুই বাদর-কুকুরে মৃখ শেশাকাস্ত'কি। যদি আমাঁকে কেউ 

আন্তরিক ধন্যবাদ দেয় ত বৃঝতে হবে আমি তাকে নিশ্য়ই একটা পেনি দিয়েছি, 
তাই সে ভিক্ষার দানের মত ধন্যবাদ দিলে আমায় । নাও, এখন গান করো, আর 

যদি তা না করে! তাহলে চুপ করে থাক। 
এ্যামিয়েন্স। আচ্ছা, আমি গানটা শেষ করব) আপনার! তৈরি হয়ে নিন। 
ডিউক এখন এই গাছের তলায় এসে খাওয়াদাওয়া! করবেন। তিনি সারাদিন 

আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। 

জ্যাক। আর আমি তাঁকে সারাদিন ধরে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি। 

আম তার সাহচর্য মোটেই সহ করতে পারি না। তার মত আমিও অনেক 

কথাই ভাবি। [কন্ত ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি তা নিয়ে বড়াই করি না কখনো। 

নাও, গান করো। 

গান 

উপস্থিত সকলে মিলে 

সব বাসনা ফেলে এসে স্যালোকে শুয়ে 

খুশি মনে খাবে দাবে স্বল্প কিছু পেয়ে। 

চলে এস ত্বরা৷ করি সকল কিছু ফেল . 
শত্রু কোথাও পাবে নাক এই বনেরই তলে 

শুধু গ্রীষ্ম শীতের আঘাত পাবে কৌতুকেরি ছলে ; 
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জ্যাক। তোমার এই গানের পদের সঙ্গে মিলিয়ে একট! কবিতা শোনাব তোমায় । 
গতকাল আমি সেটা নিজে থেকে লিখেছি । 

এ্যামিয়েন্স। আমি ওটা গানের মত গাইব। 

জ্যাক। এটা হচ্ছে এই রকম £ 

কিন্তু যাঁদ এমন ভর হয় 

ধনদৌলত ছেড়ে দিয়ে কেউ বা যদি হায়, 
ঝেণেকের বশে মান্্ষ থেকে গাধা হতে চায় 

ডুকাডেম, ডুকীডেম, ডুকাডেম। 

আসতে পার আমার কাছে ছুটি দিয়ে কাঁজে 
আস্ত গাধা অনেক পাবে এই বনেরই মাঝে । 

গ্যামিয়েন্স্। আচ্ছা পডুকাডেম” জিনিসটা কি? 
জ্যক। ওটা হচ্ছে বৌকাদের এক চক্রের মধ্যে আহ্বান করার এক গ্রীকদেশীয় 

রীতি । যদিপারি এখন আমি ঘুমোব। আর যদি না পারি ত আমি এখন 
মিশরের সকল নবজাতকদের নিন্দা করব। 

( পৃথক পৃথকভাবে সকলের প্রস্থান) 
ষষ্ট দৃশ্ত। বনভূমি 

অল্যাণ্ডো ও আদমের প্রবেশ 

আদম। হে আমার প্রিয় মনিব। আর আমি হাটতে পারছি না । ক্ষুধায় 

আমি মৃতপ্রায় । এইখানে আমি শুয়ে পড়ছি। আমার জন্যে কবর তৈরি করুন । 

বিদায়। 

অর্ন্যাণ্ডো। কেন, কী হয়েছে আদম? আর কিছুক্ষণ কোনরকমে বাচ। 

মনটাকে একটু শান্ত রাখ । এই গভীর বনে যদি কোন হিং জন্তও পাই 

তাহলে হয় আমি তার খাগ্য হব অথবা তাকে আমি মেরে নিয়ে আসব 

তোমার খান্যের জন্যে । আসল কথা, তোমার গায়ের শক্তির থেকে মনের শক্তি 

ভেঙ্গে পড়েছে বেশী। অন্ততঃ আমার খাতিরে একটু খুশি হবার চেষ্টা করো, 
মৃতযুক একট ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা ক.রা। আমি এখনই ফিরে আসছি। 
যদি আমি কোন খাছ্য নিয়ে না আসতে পারি তাহলে তুমি মরতে পার। 
আমি কিছু বলব না। কিন্ত যদি তুমি আমি আসার আগেই মরে যাও তাহলে 

আমার সমশ্ত শ্রম তুমি নষ্ট করবে। ঠিক আছে। মুখটা একটু হাঁস-হাসি 
করো, আমি এক্ষনি আসছি। তবে তুমি ঠাণ্ডা হাওয়ায় শুয়ে রয়েছে। এস, 

রে গুন: 
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আমি তোমায় কোন আশ্ররে বহন করে নিয়ে খাই । কিন্ত ন| খেয়ে তোমায় 

মরতে দেব না ষদি কোন না! কোন জীবস্ত প্রাণী এ বনে থাকে। মনটা 
থুশি-খুশি করো আদম । ( উভয়ের প্রস্থান ) 

সপ্তম দ্বশ্ত। বনভূমি। 
ভোজের টেবিল পাতা । বনবাসীর বেশে ডিউক সিনিয়র, 

এ্যামিয়েন্স ও লর্ডদের এবেশ 

ডিউক সিনিয়র। আমার মনে হয় সে পশু হয়ে গেছে, আর মাহ্ুদ নই। কারণ 
মানুষের আকারে কাথাও তাকে দেখতে পাচ্ছি ন|। 

১ম লর্ড । স্যার, কিছুক্ষণ আগে ও এইখান খে.ক চলে গেল। এখানে সে গৃশি 

মনে একটা গান শুনছিল। 

ডিউক। কর্কশ শব্দে গলাটা যার ভর। সেই জ্যাকের যদ্দি গানে রুচি হয় তাহলে 

জগতে সুর বলে কোন জিনিস থাকবে না। যাঁও, তাকে খুঁজে আন, বল আমি 
তার সঙ্গে কথা বলতে চাই । 

জ্যাকের পবেশ 

১ম লর্ড । উনি নিজেই এসে আমার শ্রমটা বাচিয়ে দ্রিলেন। 

ডিউক। কী খবর মহাশয়! কোথায় থাক, বন্ধুরা তোমার দেখাই পায় না। কী 

ব্যাপার, মুখটা যে হাসি-হাসি দেখছি । 

জ্যাক। বোকা, নির্বোধ। একট! নীরেট নির্বোধ লোৌক দেখলাম বনে। 

বিচিত্র রঙের পোষাক পরা এক নির্বোধ । জগৎট! সতিই খুব দুঃখের । আমি 

যেমন খেয়ে পরে বেঁচে থাক, তেমনি আমি 'এক বোকা লোক দেখলাম “য 

রোদে শুয়ে শুয়ে সাধু ভাবায় ছন্দোবদ্ধভাবে ভাগ্যদেবীর নিন্দা করছিল। 
তবু তাকে দেখে মনে হলো বোকা । আমি বললাম, “নমস্কার মূর্খ মহাশয়? সে 

তখন বলল, আমাকে দয়া করে আমি সৌভাগ্যবান বা সম্পদশালী না হওয়া 
পর্যন্ত আমাকে মূর্খ বলো না। তারপর তার পোষাকের ভিতর থেকে একটা 

ঘড়ি বার করে তার দিকে মলিন চোখে তাকিয়ে বিজ্ছের মত বলল, এখন 

দ্রশট! বাজে । এইভাবে আমরা বেশ বুঝতে পারি কিভাবে জগৎ এগিয়ে 

চলে। মাত্র এক ঘণ্টা আগে বেলা নটা ছিল। আর এক ঘণ্টা পরে আবার 

এগারোট। বাজবে । এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। বেজে যাবে আর আমরা 

এগিয়ে যাব আমাদে? নিদিষ্ট পরিণতির দিকে । এগিয়ে বাব আমাদের শেষ 
পতনের পথে। এইভাবেই চলেছে মানবজীবনের কাহিনী। গতিশীল 

১7১০ 
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কালপ্রবাহের উপর তার তত্বকথা স্তনে মোরগের মত ডাক ছেড়ে উঠতে 
মন হলো আমার । মূর্খ যে এত চিস্তাণীল হবে আমি তা ভাবতেই পারিনি। 
আমি তার ঘড়ির কাছে এক ঘণ্টা ধরে অবিরাম হাসতে লাগলাম। সত্যিই 
সে একজন মহৎ মূর্থ। যোগ্য মূর্খ । বিচিত্র রঙের পৌোষাকই তার একমাত্র 
পরিধান হওয়া উচিত। 

ডিউক। কেসেমূর্খ ! 

জ্যাক। সত্যিই সে যোগা মুর্খ। রাজসভায় যে এতদিন ছিল বিদুষক। 
সে বলল মেয়েরা ষদি তরুণী আর খুব সুন্দরী হয় তাহলে সেটা তারা খুব 

ভালই বোঝে অর্থাৎ সে বিষয়ে তারা খুবই সচেতন থাকে সব সময়। 

আমার মনে হতো তার মস্তিক্কটা দীর্ঘ সমুদ্রঘাত্|া শেষে অবশিষ্ট বিস্কুট 
টুকরোর মতই একেবারে শুকনো । অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গার সে নাম 

করল যে সব জায়গা সে একে একে দেখেছে । এবং এই সব অভিজ্ঞতার 

স্বতির ট্রকরোগুলো সে এলোমেলোৌভাবে বলল। আমি যদি সত্যিই তার 

মত মুর্খ হতাম। তার মত বিচিত্র বঙের এক জামাই হলে! এখন আমার 
একমাত্র আকাংখিত বস্ত। 

ডিউক। আচ্ছা তুমি তা পাবে। 
জ্যাক। আমার একমান্র আবেদন, আমি বিজ্ছের মত যে সব মতামত 

প্রকাশ করব, আপনি যেন সেগুলো অন্য অর্থে নেবেন না। মুক্ত ও সর্বত্র 

সঞ্চরণনীল বাতাসের মতই আমায় দিতে হবে অবাধ স্বাধীনতা । যখন মন 
হবে, মুরখখের মত যে কোন লোকের সমালোচনা করে বেড়াব। এমন কি 
আমার মূর্থতার ঘায়ে যারা আঘাত পাবে আমার সমালোচনায় যারা রুষ্ট 
হবে তাদেরও হাঁসতে হবে। কিন্তু কেনই বা তারা হাসবে তার কারণ সরল 

রাজপথের মতই সহজ। যখন কোন মূর্খ কোন লোককে আক্রমণ করে বা 

আঘাত করে জ্ঞানের কথা! বলে; তখন সে কথাগুলো এমন বোকার মত বলে 

ঘে বৃদ্ধিমান না হেসে পারে না সে কথা শ্তনে। আর যদি তারা না হাসে 
তাহলে মুর্খরা কটাক্ষমাত্র বৃঝতে পারে, সে বুদ্ধিমানের মধ্যে গলদ আছে। 

যাই হোঁক, আমাকে সেই বিচিত্ররঙের জামাট! দ্িন। আর আমার ইচ্ছামত 
কথা বলার স্বাধীনতা দিন যাতে জগতের যত সব দোষী লোকগুলো ধৈর্য্য 
ধরে আমার কথা শুনে জগৎটাকে দৌষমুস্ক করে তুলতে পারে। 
ডিউক। ধিক তোমাকে । আমি বলতে পারি আসলে তুমি কি করবে। 
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জ্যাক। আমি ভাল ছাড়া কি এমন মন্দ করব শুনি ? 

ডিউক। অপরের দৌষের বা পাপের পমালোচনা করাই হলে! সবচেয়ে বড় 
পাপ, কারণ মানুষ সাধারণতঃ সমালোচনার ছদ্ম আবরণে নিজের পাপটাকে 

ঢেকে রেখে উপরে সাধৃত্বের ভাণ করে। যেমন ধরো, তুমি একদিন অত্যন্ত 

উচ্ছল প্রকৃতির লোক ছিলে। তোমার ইন্দ্রিয় লালসা ছিল অতি তীব্র 
এবং বর্বর । এখন মুর্খের মত অবাধ কথা বলার স্বাধীনতা পেয়ে পরনিন্দা 

বা কুৎসা রটনার দ্বারা জগৎ্টাকে কলঙ্কিত করে তুলবে। 
জ্যাক। কে জোর গলায় দর্পভরে বলবে আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে 

আক্রমণ করেছি। আমার সমালোচনাবাক্য সমুদ্রুতরঙ্গের মতই সাধারণ- 
ভাবে সব সময় বয়ে যাবে, অবশেষে তা আপনা আপনিই ফুরিয়ে ষাবে। 

এই শহরের মধ্যে কোন নারী জোর করে বলুক যে আমি তাকে 
বলেছি সে তার অযোগ্য কুৎসিত দেহে বাজরাণীর মত জমকালো পোষাক 
পরেছে? কোন নারী বলতে পারে আমি তার প্রতিই ইঙ্গিত করেছি? 
সে ভাববে ইঙ্গিত যদ্দি করে থাকি ত তার কোন প্রতিবেশিনীকেই করেছি । 

কোন লোককে যদি বলি তার সাহস নেই, সে কাপুরুষ ভীরু তাহলে সে 
তা জোর গলায় বলতে পারবে না, কারণ সে ভাববে তাতে তার নিরৃদ্িতা 
প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং তার সম্বন্ধে আমার কথাটা যে সত্যি সেইটাই 

প্রমাণিত হবে। তাহলে? তাহলে সে বলুক, আমায় দেখিয়ে দিক, আমি 
আমার নিন্দার কথ! বলে কোথায় তার ক্ষতি করেছি যদি সে দোষ করে 

থাকে তাহলেই আমার কথা তার বৃকে বাজবে আর তার ফলে সে নিজেকে 
শুধরে নিয়ে ভাল হবে। স্থতরাং মালিকানাহীন মুক্তপক্ষ রাজহংসের মতই 
আমার বিদ্রপবাক্য সকলের উপর দিয়ে সমানভাবে উড়ে যাবে। কিন্তু ও 
কে আসছে? 

মুক্ত তরবারি হাতে অর্ল্যাপ্তোর প্রবেশ 

অর্ল্যাণ্ডো । থাম, কেউ খাবে ন.৷ 
জ্যাক। না, আমি এখনো খাইনি । 

অর্লযাণ্ডো। না খাবে না, আমার প্রয়োজন যতক্ষণ না মেটে ততক্ষণ কেউ 

খাবে না। 
জ্যাক। কোথাকার অভদ্রটা এল রে বাবা । 

ডিউক। আচ্ছা, হঠাৎ অভাবে পড়ে কি তুমি এমনি ছুঃসাহ্সী হয়ে 
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উঠেছ? অথবা ভদ্রতা কাকে বলে জান না বলেই এমনি করে ভদ্র সমাজের 
আচরণবিধিকে লঙ্ঘন করছ ? 

অর্ল্যাণ্ডো। তোমার প্রথম কথাটাই আমার প্রাণে লেগেছে । নগ্ন বিপদের 
তীক্ষ আঘাত আমার ভদ্রতাবোধ নি:শেষে কেড়ে নিয়েছে। তর্ জেনে 

রাখবে আমি সচ্ংশজাত এবং ভদ্রতা বা শিষ্টাচার আমার অজানা নয়। কিন্তু 

থাম, আমি বলছি, কেউ খাঁবে না । আমার প্রয়োজন না৷ মেটা পর্যস্ত কেউ একটা 

ফলে হাত দিলেও তীর মৃত্য অনিবার্ষ। র 
ডিউক। কী তুমি চাও? দেখ, জোর করলে যতটা পাবে তার থেকে 

তোমার শান্ত ও ভদ্র আচরণের দ্বারা অনেক বেশী পাবে আমাদের কাছ 

থেকে। 

অর্লযাঞ্ডো। ক্ষধায় অমি মরতে বসেছি, আমা:ক কিছু খাবার দাও । 

ডিউক। বস এবং খাও। আমাদের ভোজসভায় স্বাগত জানাচ্ছি 
তোমায়। 

অর্ল্যাণ্ডো। এত ভদ্রভাবে কথাবাতা বলছেন আপনি ' আমি ভেবেছিলাম এই 

বনে যারা থাকে তার! সবাই বন্য আর বর্ব। তাই আমি আমার মুখের উপর 
একটা কড়া ভাঁব ফুটিয়ে তুলেছিলাম। তবে আপনারা যেই হোন, এই বনের 

বিষঞ্ন ছায়ায় এই পরিত্যক্ত দুর্গম জায়গায় বাস করে কালের গতিকে অবহেলা 

করে যাচ্ছেন। যর্দি কখনো সুখের দিন দেখে থাকেন, যদি কখনো! গীর্জার 
ঘণ্টাধ্বনি শুনে থাকেন অর্যাৎ কোন ধর্মোপদেশ শুনে থাকেন, যদ্দি কোনদিন কোন 
উদারচেতা ব্যক্তির দ্বারা আহ্ুত ভোজসভায় যোগদান করে থাকেন, ঘদ্দি কখনো 
কারো কাছ থেকে করুণা পেয়ে থাকেন আর করুণা কি জিনিস তা জেনে 

থাকেন এবং কখনো চোখে অশ্রু বিসর্জন করে থাকেন তাহলে আপনাদের 

সেই সব কথা স্মরণ করে আমি লঙ্জা ও নত্রতা অন্থভব করছি এবং তরবারি 
স্বরণ করছি। 

ডিউক। সত্যিই এমন দিন আমাদের ছিল যখন আমরা স্থখভোগ করেছি; 
গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনে আমরা উপাসনা! করতেও গিয়েছি ; অনেক ভাল ভাল 
ভোজস্ভাতেও ষোগদীন করেছি; করুণা বা অন্কম্পাজনিত অনেক অশ্রু 
বিসর্জন করেছি; সুতরাং শান্ত ও ভদ্রভাবে বস। বসে বল, কী তোমার 
অভাব আর সে অভাবের প্রতিকারের জন্য কীই বা আমরা করতে পারি। 
অর্ন্যাণ্ডো। তাহলে একটু অপেক্ষা করন; একটু পরে খাবেন, এর মধ্যে 
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আমি উৎকণ্টিত মুগীর মত আমার শিশুকে নিয়ে এসে তার মূখে কিছু খাবার 
দিই। একজন বুদ্ধলোক আছে ষে শুধু আমার প্রতি তার অকৃত্রিম 

ভালবাসার খাতিরে ক্লান্ত ও অবসন্নদেহে ব্ু পথ আমার সঙ্গে অতিক্রম 

করেছে। বার্ধক্য ও ক্ষুধায় জর্জরিত সেই বুদ্ধাটর পেট ন৷ ভবা পর্যন্ত আমি 
এক টুকরো খাছ্যও গ্রহণ করব না। 

ডিউক | যাও, তাকে নিয়ে এস। তোমর! না আসা পর্যস্ত আমর এই সব 
খাবারের কিছুই খরচ করব না । 

অল্যাণ্ডো। ধন্যবাদ । ঈশ্বর আপনাকে সুখ ম্বাচ্ছন্য দান করন। (প্রস্থান ) 

ডিউক। তুমি জান, এই বিরাট বিশ্বগতে কেবল আমরাই অস্থখী নই। 
আমরা এখানে যে কষ্ট সহা করছি তার থেকে কত লোকে কত কষ্ট সহ 

করছে। 

জ্যাক। সারা পৃথিবীটাই একটা রঙ্গমধ্চ এবং পৃথিবীর সব নরনারীই এক 
একজন অভিনেতা । এই র্মঞ্চে তাদের প্রত্যেকেরই প্রবেশ এবং প্রস্থান 

আছে আপন আপন ভূমিকান্থসারে। আবার একই মানুষ অনেক 
সময়ে অনেক ভূমিকা গ্রহণ করে। মানুষ জীবনে যে সব ভূমিকা গ্রহণ 

করে তার সাতটি ক্রমপর্যায় আছে। প্রথম হচ্ছে তার শৈশব, শৈশব অবস্থায় 
সব মানুষই ধাত্রীর কোলে কান্নাকাটি করে। তারপর ছাত্রজীবনে তাব৷ 

উজ্জ্বল হাসি-হাসি মুখ নিয়ে মন্দগতি শামুকের মত অনিচ্ছার সঙ্গে স্কুলে 

যায়। তার পরেই প্রেমিকরূপে গরম চুলীর মত গরম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে 

আর হা হুতাশ করে, তার প্রিয়তমার ললিত ভ্রভঙ্গি নিয়ে কত সকরুণ 

কাব্যগাথা লেখে । তারপর শুরু হয় সৈনিক জীবন, এই সময় শ্শ্রপুর্ণ মুখে 
কথায় কথায় শপথ করে, সম্মানের লালসায়্. প্রায়ই ঈর্ধাকাতর হয়, খুব 
তাড়াতাড়ি রেগে যায় আর ঝগড়া শুরু করে দেয় যার তার সঙ্গে, সামান্য 

ক্ষণভঙ্গুর শের জন্য কামানের গোলার সামনে বুক পেতে দ্েয়। তারপর সে 
বসে বিচারকের আসনে, এই সময় পেটে তার ভূড়ি জমে পরণে বিচারকের 
পোষাক, চোখে অস্বাভাবিক তীক্ষতাঁ, মুখে সাদাসিদে দাড়ি। এই সময় 
সে অনেক জ্ঞানের কথা আর নীতি উপদেশ দেয়__এইভাবে সে অভিনয় 
করে তার জীবনের ষষ্ঠ স্তরের ভূমিকায়। সবশেষে শুরু হয় তার বার্ধক্য দ্বিতীয় 
শৈশব, তার ঘটনাবহুল জীবনের সমন্ড বিস্ময়কর ইতিহাস বিলীন হয়ে যায় 

এক অর্থহীন বিস্বৃতিপ্ন গর্ভে। বিলুপ্ত হয়ে যায় তার সকল ইন্জিয় শক্তি। 
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চক্ষু দত্ত ও আন্বাদনশক্তি সব কিছু হারিয়ে সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তার 

পরণের পোষাক টিলে হয়ে যায়, তার চোখেব চশমা নাকের উপর এসে 

পড়ে। সারা পৃথিবীটাকে তার খুবই ব্ড় বলে মনে হয়। তার গলার 

ত্বরটা এই সময় বেশ গাঢ় হয়ে উঠলেও সে প্রায়ই শিশুর মত চেঁচামিচি শুরু 

করে দেয়। এইভাবে কাটে তার জীবনের শেষ পধ্যায়। 

আদমের সঙ্গে অল্যাপ্ডোর প্রবেশ 

ডিউক । আরে এস এস, তোমাব সম্মানিত বোঝাটিকে তোমার স্বন্ধ থেকে 

নামাও। উনিও আমাদের সঙ্গে খান। 

অর্লযাপ্তো। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। 

আদম। এ ধন্যবাদ দেওয়া তোমার একান্তপক্ষে উচিত। আমিও আমার জন্য 

ধন্যবাদ জানাতে চাই, কিন্তু বলার ক্ষমতা আমার নেই। 

ডিউক। এস এস। এখন আর আমি দুভাগ্য সন্বপ্ধে কোন প্রশ্ন করে কষ্ট দেব 

না আপনাকে । ওহে, আমায় কিছু গান শোনাও ত। কই ভাই, একটা গান 

গাও শুনি। 

গান 

শীতের বাতাস তুমি, বাঁও বয়ে যাও 

অকৃতজ্ঞ নির্দয় মাহ্ষের মত তুমি নও । 
যদিও নিঃশ্বাস তব হিমেল বলয় 

অদ্শ্ঠ তোমার দন্ত তীক্ষ তত নয়। 

বল হে হো, হে হে! সবুজ বনে যাই 
মিছে প্রেম বন্ধুত্ব করো না বড়াই। 
হে হো১ হে হো৷ করো ঈশ্বরের নাম 

এ জীবন অবিশিশ্র স্খ আর আরাম। 

হে শীতের বাতাস, তুমি বাও বয়ে যাও 

অকৃতজ্ঞ মান্থষের মত তুমি নও । 

হে হো! হে হো, গাও গান গাও 

শীতার্ত স্থৃতীক্ষ তবু, 
কৃতঙ্গ বন্ধুব মত সুচীতীক্ষ নও । 

ডিউক। একটু আগে তুমি চুপি চুপি বললে তুমি স্তার রোলাণ্ডের পুর, 

আর আমিও ভাল করে দেখলাম, তোমার চেহাঁরাটার মধ্যে তার ছাপ রয়েছে, 
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তোমার চোখ মুখ তীর কথ! মনে করয়ে দিচ্ছে। তাই যদি হয় তাহলে 

তুমি সাদরে গৃহীত হবে আমা'দর মধ্যে। আমি হচ্ছি সেই ডউক থে তোমার 

বাবাকে ভালবাসত। তুমি আমার আস্তানায় গিয়ে তোমার জীবনের 

সব বৃত্তান্ত খুলে বলবে চল। আর তুমিও তোমাব মনিবের মত আমাদের 
কাছেই থাকবে । ওকে হাত দিয়ে ধরে. শিয়ে চল। এস করমর্দন করি। 
চল, তোমার সব কথা খুলে বলবে চল। ( সকলের প্রস্থান ) 

তুতীয় অঙ্গ 
পথম দৃশ্য । রাজপ্রাসাদ । 

ডিউক ফ্রেডাবিক, অলিভার এ লর্ডদের প্রবেশ 

ডিউক। এখনো পরধন্ত তার দেখা পেলে না। কিন্তু শোন, ও সব চলবে 

না। আমার মনটা যদ্দি এতটা দয়ায় ভরা না থাকত তাহলে আমি 

তোমার এই অকর্মন্ততাকে সহা করতে পারতাম না। আমার প্রতিশোধ 

বাসনাকে অচরিতার্থ বাখার সপক্ষে দেখানো তোমার কোন যুক্তিকেই 
আমি মানতাম না। কিন্ত দেখ, আর না। যেখানে যেভাবে থাক, তোমার 

ভাইকে খুজে বার কর। এই বারো মাসের মধ্যে তাকে যদি জীবিত 

অথবা মৃত ধরে আনতে না পার তাহলে আমার রাজ্যে তোমার আর 

বাস করা চলবে না। তোমার ভাইকে ত্যাগ না করলে স্থাবর অস্থ।বর সব 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দখল করে নেওয়া হবে। 

অলিভার। এ বিষয়ে আমার মনের অবস্থা কি হুজুরের তাও 

অজানা নেই। জীবনে আমি আমার ভাইকে কোনদিনের জন্যে 

ভালবাসিনি । ৃ 

ডিউক । তুমি হচ্ছ আরও শয়তান। ওকে দ্বরজার বাইরে নিয়ে ঘাও। 
আমার উচ্চপাস্থ কর্মচারিদের বলে দাও, তারা ষেন এর জমি জায়গা ও 

বিষয় সম্পত্তির একট তালিকা তৈরি কবে। কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করতে 
হবে। তাকে ঘুরিয়ে আনো, যেতে দিও না । ( সকলের প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় দৃশ্ত । বনভূমি। 
এক টুকরো কাগজ হাতে অল্ল্যাণ্ডোর প্রবেশ 

অল্যাপ্ডে। আমার প্রণয়কে সাক্ষী রেখে আমার কবিতাপত্রটিকে ওইখানে 
ওই গাছের উপর ঝুলিয়ে দিই। হে নক্ষত্রের রাণী, অন্ধকার আকাশ হতে 
তোমার শুচিশুত্র চোখ মেলে দেখ, যাকে আমি সারাজীবন ধরে খুজে 
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চলেছি আমার সেই প্রিয়তমার নামাঙ্কিত পত্র রেখে দিচ্ছি আমি। হে 
রোজালিন্দ, এই সব বৃক্ষরাজিই হবে আমার প্রণীত পুস্তক যার প্রতিটি 
কাণ্ডে খোদিত করে রাখব আমার চিন্তার প্রতিটি কথাকে যাতে এই বনের 

প্রতিটি পথিক তোমার গৌরবগাথা সর্বত্র দেখতে পায়। নাও নাও, 

তাড়াতাড়ি করো অলাণ্ডো» প্রতিটি বৃক্ষগান্রে তোমার সেই অনির্চনীয়! 

স্ন্দনী 'ও সতী প্রিয়তমা গুণগান খোদাই করে চল। (প্রস্থান ) 

কোরিণ ও টাচস্টোনের বেশ 

কে।রিণ। আচ্ছা মশাই টাচস্টোন, আপনার এই গ্রাম্য বাখালের জীবন 
কেমন লাগছে 

টাচস্টোন। সত্যি বলছি মেষপালক, এক দিক দিয়ে এ জীবন খুবই ভাল। 

কিন্ত আবার যেহেতু এ জীবন একান্তভাবে গ্রাম্য “সই হেতু তা মোটেই ভাল 
না। যেহেত এজীবন বেশ নিজন (সইজন্য আমি তা! পছন্দ কবি; কিন্তু এ 

জীবন একেবারে ব্যক্তিগত বলে আমার খুব খারাপ লাগে; যেহেতু এ জীবন 
ছড়িয়ে আছে মাঠে প্রান্তরে সেকারন আমার খুব ভাল লাগে কিন্তু এ জীবন 

শহর বা রাজসভা থেকে বহু দূরে বলে আমার কাছে ক্লীস্তিকর বলে মনে হয় । 

যেহেতু এ জীবন অর্থহীন সেকারণ আমার মনের সঙ্গে বেশ খাপ খায়; কিন্ত 
এর মধ্যে কোন প্রাচধ নেই বলে আমার ঠিক ভাল লাগে না। আচ্ছা 
মেষপালক, তোমার কি নিজস্ব (কান জীবনদর্শন আছে ” 

টাচস্টোন। আমার জীবনদর্শন বলতে অন্য কিছু নেই। আমি শুধু 
বুঝি যে যে যত বেশী রোগে ভুগে ছুর্বল হয় তত অস্বস্তি বোধ করে আর 

জানি, যে মানুষ অর্থ উপায় আর সন্তোষ ত্যাগ করে সে মানুষ জীবনের 

[তিনটি বন্ধুকেই হারায়। আমি জানি ষে বৃষ্টির ধর্স ভেজানো, আগুনের 
ধর্ম পোড়ানো, ভাল ফসল খেলে ভেড়ারা মোট! হয় আর সূর্য ডুবলেই রাত্রি 
হয়। যে স্বাভাবিকভাবে অথবা কলাবিগ্ভার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখে 

না, সে হয় ভাগ্যকে দোষ দেয় অথবা সে খুবই বোকা হয়। 

টাচস্ট্েন। এ ধরণের লোক ত স্বভাব-দাশনিক। এ ধরণের লোক কি 

রাজসভায় পাওয়া যায়? 

কোবিণ। সত্যি সত্যিই না। 

টাচস্টোন। তাহলে তুমি নিপাত বাঁও। তুমি কিছুই জান না। 
কোরিপ। না । আমিও তাই মনে করি। 



এাজ ইউ লাইক ইট ১৫৩ 

টাচস্টোন। সত্যিই তুমি জাহান্নামে গেছ, ঠিক একপেশে ভাজ! পোড়া ডিমের 
মত। 

কারিণ। কেন, আমি রাজসভায় না যাওয়ার জন্যে আমার জীবনের আধথানা 

মাটি হয়ে গেল, এই তোমার যুক্তি? 
টাচস্টোন। কেন, ধদি তুমি কোনদিন রাজসভায় না গিয়ে থাক তাহলে 

সদ্ধাবহার কি জিনিস তা বৃঝতে পারনি । আর সদ্যবহার ন। জানলে তামার 

বাবহার ছুষ্ট হতে বাধ্য । দুষ্টুমি বা বদমায়েসি হলো পাপ আর পাপ থেকেই 
নরক। তোমার অবস্থ। বড়ই সঙ্কটজনক। 

কোরিণ। মোটেই না টাচস্টোন। দেখ, যারা শহবে বা রাজসভায় ভাল 
আচরণ করে তার! যে পাড়ার্গায়ে এসে ভাল আচরণ করবেই এমন কোন 

কথা নেই; তার! 'অনেক সময় পাড়াগায়ে এসে উপহাসের বস্ত হয়ে দাড়ায় । 

তম বলেছিলে রাজসভায় তোমরা! নমস্কার কর না, তোমরা! নাকি পরস্পরের 

হাত চুম্বন কর। কিন্তু ধর সভাসদ্রা যদি মেধপালক হত তাহলে তাদের 

হাতগুলো নোংরা হত আর সেই নোংরা হাত দিয়ে চুম্বন করা 

হত না। 

টাচস্টোন। আচ্ছ। তাহলে দৃষ্টান্ত দিয়ে খাও । 

কোরিণ। কেন, আমরা ভেড়ী আর তাদের ছানাগুলো নিয়ে প্রায়ই নাড়াচাড়া 

করি আর সেগুলোর গায়ে কেমন তেল তেল ভাব আছে। তাতে আমাদের 

হাত ভিজে যায়। 

টাচস্টোন। তবে আমরা যারা সভাসদ তাদের হাত কি ঘামে না? মান্ষের 

গায়ের ঘাম আর ভেড়ার চবিতে তফাৎ কি? মাঙ্ছষের ধাম ষদি ভাল 

হয় তাহলে ভেড়ার চৰিও ভাল হবে। বাজে, সব বাজে। অন্য ভাল 
প্রমাণ দাও । 

কোরিণ। আমরা যারা গেঁয়ো চাষীভূষে। মাহষ তাদের হাতগুলো বড় কড়া। 
টাচস্টোন। তোমাদের হাত ষদ্দি শক্ত হয় তাহলে সে হাতে চুষ্বন করলে ঠোঁটে 
তা সহজেই বোঝা ধাবে। না, অন্য প্রমাণ দাও। 
কোরিণ। দেখ, অনুস্থ অথবা প্রস্থৃতি ভেড়ার্দের নিয়ে ঘণাটাঘখটি করতে গিয়ে 
আমাদের হাতে আলকাতরার মত চটচটে কী সব লেগে যায়। তোমরা কি 

সেই হাত নিয়েই চুম্বন করতে বল? অথচ তোমাদের মত সভাসদদের হাতে 
সুগন্ধি আতর মাখা থাকে । 



১৫৪ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

টাচস্টোন। তোমার বৃদ্দিন্থদ্ধি কিছু নেই দেখছি । বাঁসি মাংস থেকে যে 
পোকা হয় সেই পোকা কিসবিল করছে তোমার মাথায় । শোন, আমাদের 

মত পণ্ডিত লোকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শুধরে নাও । 

আসলে আলকাতর! থেকে সুগন্ধি আতর খারাপ জিনিস। এই আতর বিড়ালের 

নোংরা চবি থেকে তৈরি ইয়। স্তরাং অন প্রমাণ দাও । 
কোরিণ। মহাশয়, আমি একজন মেহনতী মাহ্ুষ। আমি মেহনৎ করে 

যা রোজগার করি তাতেই পেট ভরাই, তাতেই ভরন পোষন চালাই । কাউকে 

ছ্ছণা করি না, কারো স্থখে হিংসা কবি না। অন্যের ভাল দেখে সুখী হই, 

নিজের ক্ষতি হলেও সম্তভৃষ্ট চিত্তে তা সহ্য করি। আব সবচেয়ে আনন্দ ও গব 

অস্ভব করি তখন যখন দেখি ভেড়ীগুলো চড়ছে আর তার্দের বাচ্চাগুলো তাদের 

দুধ খাচ্ছে। | 

টাচস্টোন। এটা হচ্ছে তোমাদের আর একটা সরল পাপ। তোমাদের 

কাজ হচ্ছে একটা ভেড়ীর সঙ্গে একটা ভেড়াকে জুটিয়ে দেওয়া আর তাদের 

সহবাস থেকে সন্তান উৎপন্ন করিয়ে তার উপর জীবন ধারণ করা । তোমাদের 

আরো অন্তাঁয় হচ্ছে এক বছনের একটা তকণী ভেড়ীর সঙ্গে একট! বৃড়ে 

ভেড়াকে জুটিয়ে দেওয়া, যাদেব মধ্যে কোনক্রমেই কোন মিল সম্ভব না। 

এতে ঘদি তোমাব কোন পাপ না হয়, তাহলে পৃথিবীতে কোন মেষপালকেরই 
পাপ বলে কোন জিনিস থাকবে না। তোমার উদ্ধাবেবক কোন আশাই 

দেখছি না। 

কোরিণ। এই আমার ছোকরা মনিব গ্যানিমীভ অর্ধাৎ আমার নতুন মনিৰ 

দিদিমণির ভাই আসছে। 

একটি কাগজ পড়তে পড়তে রোজালিন্দেব প্রবেশ 

রোজালিন্দ। পূর্ব থেকে পশ্চিমেতে যেথায় যাবে ভাই 
রোজালিন্দের সমতুল্য বত্ব কোথাও নাই । 
রোজালিন্দের গুণগাথা বাতাসেতে ভাসে 

সারা জগৎ শুভিত হয় তার সুনামে আর যশে। 

স্বন্দর কতই ছবি দেখেছি র্ডীন 

রোজালিন্দের মুখের পাশে মনে হয় হীন। 
মনে চিরদিন বেঁচে থাকে যেন রোজালিন্দের কথ! 

কোনদিন যেন ন! ভুলি তার গৌরবেরি গাথ|। 



এ্যাজ ইউ লাইক ইট ১৫৫ 

টাচস্টোন। নাওয়া খাওয়া ঘুমোনর সময় বাদ দিয়ে আট বছর ধরে চেষ্ট। করলে 

এ রকম কবিতা আমিও মিলিয়ে দিতে পারি । এ যেন গয়লানীর হেলতে দুলতে 

বাজাবের পথে এগিয়ে যাওয়া । 

রোজালিন্দ। তুমি এখন যাও বোকাবাম কোথাকার । 

টাচস্টোন। আমার কবিতার নমবনীটা একবার চেখে দেখ কেন 

হরিণ যদি হরিণীরে খে জে 

সে পাবে তার মনের মত রোজালিন্দর মাঝে । 

বিড়াল যদি বিড়ালীরে খেশজে 

সে পাবে তার মনের মত রোজালিন্দের মাঝে । 

শীতবস্ত্রে লাইনিং যেমন 
শীর্ণদেহা রোজালিন্দও তেমন। 

মাঠে মাঠে ফসল কাটে যাবা 

বোজালিন্দকে বাহকরূপে নিতে পারে ভাড়া । 

বাদামের ভেতর যেমন মিষ্টি থাকে আঁটি 

রোজালিন্দও তেমনি মিষ্টি আর তেমনি খখটি। 

কেউ যদি সুগন্ধি মিষ্ট গোলাপ চাও 

ভালবাসার কাটাসমেত রোঁজালিন্দকে নাও । 

এই হচ্ছে কদমচালে চল! ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে যায়! কবিতার ছন্দ । 

তুমি আবার এই কবিতার খপ্পরে পড়তে গেলে কেন? 

রোজালিন্দ। এখন থাম দেখি। আমি লিখিনি, আমি ওই গাছে এই কবিতাটা 

ঝোলানো অবস্থায় পেয়েছি । 

টাচস্টোন। সত্যিই গাছটার ফল তাহলে খুব খারাপ দেখছি। 

রোজালিন্দ। আমি তাহলে এই কবিতাটা! তোমার গলায় ঝুলিয়ে দেব । আর 

তারপর... । তাহলে খুব ভাল ফল ফলবে। ফল অর্ধেক পাকার আগেই তুমি 
পচে যাবে। আর সেটাই হচ্ছে-**ধর্ম। 
টাচস্টোন। তুমি অবস্ তোমার য! বলার বলেছ। তবে ঠিক বলেছ কি বেঠিক 
বলেছ তা এই বনই বিচার করবে। 

একটি লেখা কাগজ হাতে সিলিয়ার প্রবেশ 

রোজালিন্দ। চুপ করো, কি পড়তে পড়তে আমার বোন আসছে । 

সরে বাও। 



১৫৬ শেকসৃপীয়ার রচনাবলী 

সিলিয়া। কে বলে এ বন স্তন্ধনিবিড় নির্জন মরুসম 

প্রতিটি বৃক্ষে ভাষা দেব আমি কথ! কবে অনুপম । 

ক্ষণভন্গুর জীবনে মানুষ কতই ভুল যে করে 
শৃংখল তার ছোট বড় হয় সারাটি জীবন ধবে। 

প্রীতিপ্রণয়ের কত ষে শপথ ভেঙ্গে যায় ক্ষণে ক্ষণে 

কত বন্ধন ট্রে ধায় আর ব্যথা দিয়ে যায় মনে। 

তাই লিখে রাখি প্রতি গাছে গাছে রোজালিন্দের নাম 
পড়িতে যে জানে পরমার্থ তার নিশ্চয় পরিণাম । 

স্বর্গ নিসর্গ ছুয়েতে মিলিয়া অনুপম দেহ গড়ে 
সকল গুণের গরিমা স্থষম! তাহার মাঝেতে ভবে । 

ক্লিওপেট্রার তেজস্মিতা শুধু হেলেনের গও্ডভিত্তি 

লৃক্রেশিয়ার সতীত্ব আর আটলাণ্টার গতি। 
সেরা চোখমুখ বর্ণ স্থষমা আনি তিল তিল করি 
দেবতার! সবে গড়ে তুলেছে রোজালিন্দ স্ন্দারী । 

স্বগন্থুষমা চির অমলিন থাকে যেন তার মুখে 
তার পায়ে মাথা রেখে ষেন আমি মরিতে পারি গে! স্থথে। 

রোজালিন্দ। ওহে বক্তা থাম থাম। এ কি র্রাস্ত প্রেমের স্থুর কোথা থেকে 
এনে আমাদের ক্লাস্ত কর্ণকুহরে ঢেলে দিচ্ছ! কিন্তু তুমি কি থামতে জান না, 
আমার সঙ্গে কথা বলতে পার না? 

সিলিয়া। বন্ধুগণ এখন বাও ত। রাখাল ভাই তুমি এখন যাঁও। টাঁচস্টোন 
তুমিও যাও। 
টাচস্টোন। এস হে রাখাল ভাই, মানে মানে এখন কেটে পড়। মাল পত্বর 

না থাক কাগজ পত্র যা আছে তাই নিয়ে সরে পড়ি চল। 
(টাচস্টোন ও কোরিণের প্রস্থান ) 

সিলিয়! । এই সব কবিতা কি তুমি শুনেছ ? 
রোজালিন্দ। শুনেছি। এর চেয়ে আরও বেশী শুনেছি। তবে কতক- 

গুলো কবিতার চরণের সংখ্যা এত বেশী যে কবিতা তা বইতেই 

পারছিল না । 

সিলিয়া। তাতে কিছু যায় আসে না। কবিতার চরণই কবিতাকে বয়ে 

নিয়ে যায়। 
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রোজালিন্দ। তাত বুঝলাম। কিন্তু চর্ণগুলে! ভাজা বলে ভাবের সাহায্য 

ছাড়া নিজেদেরই বইতে পারছিল না। তাই কবিতার মধ্যে খোকা হয়ে 

দাড়িয়ে ছিল । 

সিলিয়া । কিস্তু তুমি কি শোননি কেমন করে তোমার নাম গাছের ভালে 

ডালে ঝোলানে। হয়েছে আর তার গায়ে গায়ে খোদাই করা হয়েছে ? 

একথা শুনে কি আশ্চর্য হওনি? 

বোজাপিন্দ। তুই আসার আগেই আমি তা দেখেশুনে আশ্চর্য হয়েছি । 
এই দেখ, এই কবিতাটা আমি এক তালগাছে ঝোলানো দেখতে পেয়েছি । 

সেই সুদূর গীথাগোরাসেণ যুগে আমি যখন ছিলাম সামান্য এক আয়ার- 

ল্যাপ্ডের ইদুর তখন থেকে আমাকে নিয়ে কেউ কখনো এত কবিতা আর লেখেনি। 
সে সব কথা অবশ্ত আমার আর মনে পড়ে না। | 
পিলিয়।। তোমাঁর কি মনে হয়, কে এ কবিতা লিখেছে ? 

রোজালিন্দ। নিশ্চয় একজন পৃরুষ মানুষ । 

সিলিয়া । পুরুষ মানুষ ত বটে, তাপ সঙ্গে আবার আছে একটা সোনার 

শিকল যাঁ একদিন তোমাৰ গলায় ঝুলত। একি, তোমার মুখের রং বদলে 
যাচ্ছে যে। 

নোজালিন্দ। কে বল তদেখি? 

সিলিয়া। হা ভগবান । ভূমিকম্পে দুটো পাহাড় উপড়ে এসে এক জায়গায় 

জড়ো হতে পারে; কিন্তু দুই বন্ধুর দেখা হয় না। কিন্তু এ কেমন করে 

হলো । 

রোজালিন্দ। না, না। কে তোকে ত৷ বলতেই হবে। 

সিলিয়।। কে তা কি কবে বলব, তা কি বলা সম্ভব আমার পক্ষে? 

রোজালিন্দ। না না বলতেই হবে। আমি কাতরভাবে আবেদন কবছি, বল 

কে একাজ করেছে। 

সিলিয়।। ও কী আশ্চর্য! ভারী আশ্চর্য আরও আশ্চর্য ' আবার আশ্চর্য-- 

তাও এত কাণ্ডের পর । 

রোজালিন্দ। হা আমার কপাল! তুই কি ভেবেছিস, আমি পুরুষের 

পোষাক পরে আছি বলে আমার মনটাও পুরুষের মত হয়ে গেছে? এক মুহূর্ত 

দেরি হওয়৷ মানে দক্ষিণ সাগর আবিষ্কারের মত মনে হচ্ছে । আমি অন্থরোধ 

করছি, বল কে? মুখে কথা না সরলে তোলার মত বল। ছোটমৃখ 
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বোতল থেকে যেমন মদ হয় একবারে পড়ে যায় অথবা মোটেই পড়ে ন! তেমনি 
পারিস ত বল আর না পারিস ত একেবারেই বলিস না । এইধার নে ত, তোর 
মুখের ছিপি খোল, সংবাদস্ধা তোর মুখ থেকে পান করি। 
সিলিয়া। তাঁর মানে একটা, আন্ত মানুষকে তোর পেটের মধ্যে ভরতে 

চাস? 

রোজালিন্দ। লোকটা কি বিধাতার সৃষ্টি? কী ধরণের মানুষ? তার 

মাথাটা কি টুপী পরার মত অথবা তার চোয়ালটা দাড়ী রাখার 

মত? 

িলিয়া। না, তবে তার অল্প একটু দাঁড়ী আছে। 
রোজালিন্দ। লোকটা যদি কৃতজ্ঞ হয় তাহলে ঈশ্বর তাকে আরো! দাড়ী দেবেন। 

কিন্ত লোকটার পৰিচয় দি.ত যদ্দি তুমি দেরি কর তাহলে ততক্ষণে আরো! দাড়ী 
গজিয়ে যাবে তার মুখে । 

সিলিয়৷। লোকটা হচ্ছে যুবক অর্ল্যাপ্ডে! যে একই সঙ্গে সেই মল্পবীবের পা আর 
তোমার হৃদয় চূর্ণ করে দিয়েছে। 
বোজালিন্দ। না না, এ হচ্ছে নিছক ঠাট্রা। বল না গোমরামুখো ভাল 

মেয়ে। 
সিলিয়া। সত্যি বলছি ভাই, সেই বটে। 
রোজালিন্দ। অল্যাণ্ডো? 

সিলিয়া | অর্ল্যাণ্ডো । 

রোজালিন্দ। হায় হায়, কী কুদ্মণেই না তার সঙ্গে দেখা হলো। এখন 

আমি এই পুরুষের পোষাক নিয়ে কি করব? তোমার সঙ্গে ষখন তার দেখা! 
হলো তখন সে কি করছিল? সে কি বলল? তাকে কেমন দেখাচ্ছিল? 

কোথায় সে যাচ্ছিল? সে কি আমার কথা শুধোচ্ছিল? কিভাবে তোমার 

কাছ থেকে বিদায় নিল! আবাব তাঁর সঙ্গে তোমার কখন দেখা হবে? এক 

কথায় এই সব প্রশ্নের উত্তব দাও । 

সিলিয়৷। তাহলে আমায় রাক্ষল গ্যারগানচুয়ার কাছ থেকে মুখ ধার করতে 

হুবে। আমার মত বয়সের মেয়ের যা মুখ তাতে কখনে! এক কথায় এত কথার 

উত্তর দেওয়া যায় না। পুরো উত্তর দেওয়া ত দ্বরের কথা, হা বানা বলে 
₹ক্ষেপে উত্তর দেওয়াও যায় না। 

রোজালিন্দ। সে কি জানে আমি এ বনে আছি এবং পুরুষের পোষাক 
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পরে ঘ্বরে বেড়াচ্ছি? সেই কুস্তির দিন যেমন তাকে স্থন্দর দেখাচ্ছিল তেমনি 
তাকে হ্বন্দর দেখলি ত? 
সিলিয়া। প্রেমিকদের প্রেমসংক্রাস্ত অজন্র প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার থেকে অসংখ্য 

অণু পরমাণু গণে যাওয়! অনেক ভাল । তবে আমি যেভাবে তাকে দেখেছিলাম, 

সেই কথা শুনেই সন্তুষ্ট থাক। আমি তাকে একটি গাছের তলায় গাছ থেকে হঠাৎ 
পড়! একটি ফলের মত দেখতে পেয়েছিলা'ম। 
রোজালিন্দ। গাছটা তাহলে জোভের গাছ বলতে হবে যেহেতু তার 
থেকে এমন অমূল্য ফল পড়ে । 

সিলিয়া। আমায় বলতে দাও, আমার কথা শোন মহাশয় । 

রোজালিন্দ । বল, বল। | 

সিলিয়া। আহত সৈনিকের মত সেই গাছের তলায় সে শুয়ে ছিল। 

রোজালিন্দ। যদিও এভাবে তাকে দেখাটা দুঃখের বিষয় তবু ষে মাটিতে সে 
শ্ুয়েছিল সে মাটিটা ধন্য হয়ে গেছে। 

সিলিয়া। তোমার মুখ থামাও ত দেখি। তুমি যখন তখন যা তাই বকছ। 
তাকে আমি শিকারীর বেশে দেখলাম। 

রোজালিন্দ। তাহলে ত খুবই দুঃখের কথা ; আমার হৃদয়কে সে নিশ্চয় বধ করতে 
এসেছে ব্যাধের মত । 

সিলিয়া। তুমি আমাকে কিন্তু রাগিয়ে তুলছ। আমি এবার যা খুশি বলব 
তোমায়। 

রোজালিন্দ। তুই কি জানিস না, আঁমি মেয়েছেলে ? মুখে কথা এলে বলতেই 
হবে। যাই হোক, মিষ্টি বোন আমার, বল দেখি । 
সিলিয়া। তুমি আমায় আবার বকাচ্ছ। চুপ। ও আসছে না? 

অর্্যাণ্ডো ও জ্যাকের প্রবেশ 

রোজালিন্দ। হ্যা, সেই। একটু পাশে সরে গিয়ে দীড়া। 

জ্যাক। তোমার সাহচর্যের জন্য ধন্যবাদ। তবে বিশ্বাস করো, আমি একা 
থাকলেই ভাল হত। 
অর্ল্যাপ্তো। আমারও তাই। তবে ভদ্রতার খাতিরেই আমি তোমার সাহ্চর্য্ের 
জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। 
জ্যাক। তুমি তাহলে একাই থাক। আমি চললাম, আমাদের দেখা ধত কম 
হয় ততই ভাল। . 
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অর্ন্যাণ্ডো। আমিও চাই আমাদের মধ্যে যেন আর দেখা না হয়। 
জ্যাক। তবে আমার অন্গরোধ, তোমার প্রেমের কবিতা ঝুলিয়ে গাছগুলোকে 

আর নষ্ট করো না। 

অল্্যাপ্ডো । আমিও অনুরোধ করছি, অনিচ্ছুক মনে পড়ে আমার কবিতাগুলোর 
মানহানি করো না। 
জ্যাক। তোমার প্রেমিকার নাম কি রোজালিন্দ ? 

অর্ল্যাণ্ডো ৷ হ্যা, ঠিক তাই। 

জ্যাক। এ নাম আমার ভাল লাগে না। 

অল্্যাণ্ডো। তার নামকরণের সময় তোমাকে খুশি করার কথা কারও 

মনে ছিল না। 

জ্যাক। তার স্বভাবট। কেমন ? 

অর্ল্যাণ্ডো । আমার অন্তরের আকাশের মতই সে উচু আর উদার । 
জ্যাক। তুমি “দখছি বেশ ভালই উত্তর দিতে পার। আচ্ছা স্ব্ণকাদদের 
স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কখনো আলাপ হয়েছে? তাদের আঙ্গুলে কখনো আংটি 

পরিয়েছ ? 

অর্ল্যাণ্ডো । না, তবে বুডীন কাপড়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে আর আমার মনে 

হয় তৃমিও তাই থেকে তোমার এই প্রশ্ন করার বৃদ্ধি পেয়েছ। 
জ্যাক । তোমার বৃদ্ধি বেশ স্ক্ম দেখছি । মনে হচ্ছে তোমার এ বৃদ্ধি যেন 

আতালান্তার জুতোর গোড়ালি থেকে তৈরি হয়েছে । তুমি কি কিছুক্ষণ আমার 
কাছে বসবে? আমর! তাহলে দুজনে এই পৃথিবী আর তার দুঃখ কষ্ট নিয়ে কিছু 

সমালোচন। করব। 

অর্প্যাণ্ডো । আমি কিন্ত এই পৃথিবীর আমি ছাড়া অন্য কোন লোকের কোন নিন্দে 

করব না, কারণ আমার দোষের কথাই আমি সবচেয়ে ভাল 
জানি। 

জ)াক। তোমার সবচেয়ে বড় দোষ এই যে তুমি প্রেমে পড়েছ । 
অল্যাণ্ডো । এট! ধদি দোষ হয় তাহলে তোমার সবচেয়ে ভাল গুণের 

বিনিময়েও আমি তা ত্যাগ করব না। আমি আর তোমায় সহা করক্ধে 

পারছি না। 

জ)াক। সত্যি বলছি, আমি এক বোকা লোকের খোজ করছিলাম আর ঠিক 
সেই সময় তোমায় পেয়ে গেলাম । 

1 ৯. ১] এত 8৭ 
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অল্যাপ্ডো। তুমি যাকে দেখেছ সে নদীর -জলে ডুবে গেছে। এখন তু 
নিজের মধ্যে দেখ, তাকে দেখতে পাবে। 

জ্যাক। কিন্ত সেখানে ত আমি আমারই ছবি দেখতে পাব। 
অর্ন্যাণ্ডে। আমি তোমাকে হয় এক নীরেট বোকা অথবা একজন অপদার্থ 

ভবঘুরে বলে মনে কবি। 

জাক। আমি আর তোমার সঙ্গে বৃথা কালক্ষেপ করব না । বিদায় প্রেমিক 

মহাশয় । 

অল্যাণ্ডো। আমি তোমার চলে যাওয়াতে খুশি গোমবামুখো মহাশয় । 

(জাকের প্রস্থান) 

ঝোজালিন্দ। (সিলিয়াকে আড়ালে ডেকে ) আমি ওর সঙ্গে উদ্ধত চাকবরের 

মত কথা বলব আর সেই ভাবেই ওর সঙ্গে দুষ্টুমি করব। শুন্ছ ও বনবাসী, 

শুন্ছ? ্ 
অর্লযাণ্ডে | ই1,হ্যাশুনহি। বলকি বলবে। 

বোজালিন্দ। বলছি কি, এখন ক'টা বাজে? ' 

অর্ল্যাণ্ডে । তোমার শুধোন উচিত এখন বেলা কতট!। বন্তে ঘড়ি 

নেই। কণ্টা বাজে কি করে বলব? 
বোজালিন্দ। তাহলে বলব বনেতে কোন প্রেমকও নেই। তা যদ্দ থাকত 

তাহলে তার প্রেমাম্পর্দের জন্য প্রতিটি মৃহ্র্তে দীর্ঘশ্বাস ফলে আর গ্রতিষি 
ঘণ্টায় আতনাদ করে সে ঘড়ির মত অলস সময়ের গতি বলে দিতৈ পারত । 

অর্নযাণ্ডো । অলস না বলে দ্রুতগতি কালের কথা বললে না কেন? সেট! 

কি ঠিক হত না? 
রোজালিন্দ। কোনক্রমেই না মশাই। কালের গতি বিভিন্ন লোকের কাছে 

বিভিন্ন রকমের । সময় কার কাছে আস্তে চলে, কার কাছে ছুটে চলে, 

ঘোড়ার মত কার কাছে কদম চালে চলে আর কার কাছেই ব৷ স্থির হয়ে 

দাড়িয়ে থাকে তার বিবরণ তোমায় দেব। 

অর্ল্াণ্ডো। আচ্ছা! বলত দেখি, কার কাছে সময় ঘোড়ার মত ছুটে চলে? 

রোজালিন্দ। সময় চলে খুব টিমে তালে কুমারী মেয়ের কাছে। বিয়ের 

পাকা কথার দিন আর বিয়ের দিনের মাঝখানে অন্তর্বর্তী কাল সময়টা তার 
কাছে যেতেই চায় না। সাতটা রাত মনে হয় সাত বছর । 

অল্যাণ্ডো। কার কাছে সময় খুব আস্তে চলে? 

১৯১ 
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রোজালিন্দ। ঘে পুরোহিত মন্ত্র জানে না আর যে ধনীর বাতের রোগ নেই, 
ছুজনেই তাড়াতাড়ি ঘৃমিয়ে পড়ে । যে পুরোহিত মন্ত্র জানে না বা পড়তে 

জানে না সে পুজো করতে গিয়ে ঢুলতে থাকে ঘ্বমে আর যে ধনীর বাতের 
রোগ নেই সে আনন্দে দিন কাটায়, কারণ তার কোন' রোগযন্ত্রণা নেই। 

পুরোহিতের অনাবশ্তক বিদ্যার বোঝা নেই বলে স্থখী আর ধনীর ঘাড়ে কোন 
ক্লাস্তিকর দারিদ্র্যের বোঝা নেই বলে সেস্থুখী। দুজনেরই সময় কাটতে চায় 

না। | 

অর্ল্যাপ্ডো । আচ্ছ' কার কাছে সমদ্ব ঘোড়ার মত ছুটে চলে? 

রোজ।লি'্দ। য চোব ফাস কাঠের ।দকে এগিয়ে যায় তার কাছে। কারণ 

যদিও সে যথাপগ্ব আন্তে আস্তে প| ফেলে এগিয়ে যায় তবু তার মনে হয় 

সমরট| খুব তাডাঁতাি কে.ট গেল আর সে খুব শীগ গির পৌছে গেল। 

অর্ল)াণ্ডে। । আস্ছা কার কাছে সময় স্থির হয়ে থাকে? ' 

রোজাপিন্দ। ছুটির দিন উকিল বাবৃদের কাছে। তারা শুধু ছুটির দিনে 
বারবার ঘুমোয়। তবু দিন কাটতে চায়*”1। সময় কাটতে চায় না। 

তাদের ম ন হয়, সময়টা তাদের বৃক চেপে স্থিব হয়ে আছে। 

অর্নাণ্ডে' । কোথ/য় থাক হে ছোকরা । তুমি তো বেশ স্থন্দর। 

রোজালিন্দ। এই রাখাল মেরে হচ্ছে আমার বোন। এর সঙ্গে এই বনের 

শেষ প্রান্তে পেটকোটের পাড়ের মত একটি কু'ড়েতে বাস করি। 

অর্ল্যাণ্ডো। এই জায়গাতেই তুমি কি জন্মেছ? 

রোজালিন্দ। আলেয়ার আলোর মত এই বনেতে জন্মে এই বনেতেই বাস 
করি। | 

অর্ন্যাণ্ড! । তোমার উচ্চারণ কিন্তু «ই বনের অধিবাসীদের থেকে 

অনেক মাজিত। 

রোজালিন্দ। অনেকে কিন্তু তাই আমায় বলে। কিন্তু কি করব বল! 

আমার এক ধাখ়িক কাকা আমায় এইভাবে কথা বলতে শেখায়। তিন 

যৌবনে শহরে বাস কঃতেন। রাজসভার আদব কায়দাও জানতেন। সেই 
বাজসভাতেই তিনি প্রেমে পড়েছিলন ৷ পরে প্রেমের বিরুদ্ধে অনেক কথা 

তাকে বলতে শুনেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আম মেয়ে হয়ে জন্মাইনি। 

কারণ তিনি -এই মেপে জাতের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এনে প্রায়ই 

গালাগালি করতেন। 
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'অর্যাণ্ডে। এই ধরণের অন্তত একটা বড় অভিযোগের কথাও তোমার মনে 

আছে কি? 

রোজালিন্দ। কোনটাকেই ঠিক প্রধান অভিযোগ বলা যায় না। সব 
অভিষোগই সমান। প্রত্যেকটা দোষকেই সাংঘাতিক বলে মনে হত আবার পর 
মুহূর্তেই আর একটা দৌষের কথা নিয়ে আসতেন যেটাকে সমান সাংঘাতিক বলে 
মনে হত। 
অর্লযাণ্তো। আমার অন্থরোধ ছুই একটা অভিযোগের কথা বল। 

রোজালিন্দ। না। যারা দুর্বল তাদের উপর আমার শক্তির অপচয় করব 

না। একটা লোক এই বনে “বোজালিন্দ* এই কথাটা গাছে গাছে খোদাই 

করে গাছগুলোকে নষ্ট করে চলেছে । কখনো কাটাগাছের উপর শোকগাথা 

আবার কখনো ব| হর্নের চানার উপর প্রশ'স্তমুলক কবিতা ঝুলিয়ে দেয়। 

সেই কল্পনাপ্রবণ লোকটার যদি একবার দেখা পেতাম তাহলে তাকে কিছু 
সৎ পরামর্শ দ্দিতাম। কারণ মনে হচ্ছে তাকে উৎকট প্রেমের ব্যাধিতে 

ধরেছে । 

অর্ল্যাণ্ডো। আমিই সেই প্রেমার্ত লোক। আমার অনুরোধ, কিছু ওষুধ 
বাতলে দাও। 

রোজালিন্দ। আমার কাকা যে সব লক্ষণ দেখে প্রেমে-পড়! মানুষকে চিনতে 
শিখিয়ে দিয়েছিলেন তার কোনটাই তোমার মধ্যে দেখছি না। প্রেমের কোন 

লক্ষণের খাঁচাতেই তুমি বন্দী হওনি। 
অর্ল্যাপ্ডে । তিনি কোন কোন লক্ষণের কথ! বলেছেন শুনি? 

রোজালিন্দ। প্রেমে-পড়া লোকের গালছটে! শুকয়ে বসে যাবে, কিন্ত 

€তোমার ত! দেখছি না; তার চোখ ছুটো নীগ হয়ে কোটরে ঢুকে যাবে, 

তাও দেখছি না; তার অস্তর হবে অকুঃ, তাও তোমার নেই; তার 
মুখের দাড়ি হবে উক্কোখুফ, তাও তোমার দেখছি না) তবে অবশ্ত দাড়ির 

জন্য তোমায় দোষ দিচ্ছি না, কারণ তোমার বয়স খুব কম। তারপর তার 

মোজা আট! থাকবে না; জামা ও দন্তানার বোতাম থাকবে নাঃ জুতোর 

ফিতে থাকবে না; -তার সব কিছুতেই একটা অগোছালে! ভাব স্পষ্ট ফুটে 
বেরোবে । কিন্তু তোমাকে দেখে তা মনে হচ্ছে না। তোমাকে দেখে সাজগোজ 

করা মাজিত লোক বলেই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে অপর কাউকে না, তুমি 
নিজেকেই ভালবাস বেশী । 
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অর্ল্যার্ডো। কিন্তু বিশ্বাস করে৷ ভাই, সত্যি সত্যিই আমি ভালবাসি । এ-কথাটা 
তোমায় বোঝাতে পারলে খুশি হতাম । 

বৌজালিন্দ। আমি বিশ্বাস করব। তীর থেকে তুমি যাকে ভালবাস তাকে 
ব্বং বিশ্বী করাও। আর আমার মনে হয় সে বিশ্বাসও করবে। মূখ 
ফুটে বলতে পারুক আর নাই পাঁরক। এইভাবেই মেয়ের অনেক সময় 
তাদের বিবেকের সঙ্গে করে প্রতারণা । মনের কথা মুখে স্বীকার করে না। 
কিন্ত সত্যি করে বল, তুমিই কি সেই লোক যে রোজালিন্দের স্ততিগান 
সম্বলিত কবিতা লিখে গাছে গাছে ঝুলিয়ে বেড়ায় ? 

অর্ল্যাণ্ডো। আমি বোজালিন্দের শুচিশুত্র হাতের নামে শপথ করে বলছি ভাই, 
আমিই সেই লোক। | 

রোজালিন্দ। কিন্তু তোমার কবিতায় যেভাবে লেখা আছে তুমি সেই ভাবে 

অর্থাৎ তেমনি গভীরভাবে ভালবাস ত? 

অর্ল্যাণ্ডো। কোন কাব্য বা যুক্তিই আমার ভালবাসাকে ঠিকমত প্রকাশ করতে 
পারবে না। 

রোজালিন্দ। দেখ, প্রেম হচ্ছে নিছক পাগলামি। আর সে পাগলামি 

সারানোর জন্য একট অন্ধকার ঘর আর একটা বেত চাই; এইভাবেই সব 

পাগলকে সারানো যাঁয়। তবে এসব করেও প্রেমেরু পাগলামি কেন সারানো 

যায় না তা জান, তার কারণ হচ্ছে এই যে সবাই ত প্রেমে পড়ে আছে। 

তাই যারা বেত হাতে পাগলামি দুর কবতে যায় তারা নিজেরাই প্রেমে পড়ে 

যায়। তবু আমি প্রতিজ্ঞা করছি সং পরামর্শের ছারা আমি তোমাকে সারিয়ে 
তুলব। 
অর্ন্যাণ্ডে। এর আগে তুমি কাউকে এ রোগ থেকে সারিয়ে তুলেছ ? 

রোজালিন্দ। হ্যা একজনকে এবং ঠিক এইভাবে । যে রোগী তাকে 
ভাবতে হবে আমিই তার প্রেয়সী নায়িকা আর তাকে রোজ একবার করে 
এসে আমাকে আদর করে ভালবাসার কথা শুনিয়ে যেতে হবে। সেই সময় 

চক্দ্রকাবিহ্বল যুবতীর মত ক্ষণে ক্ষণে মনের ভাব ব্দলাব, কখনো হাস্ব, 
কখনো কাদব, কখনো অভিমান করব, কখনো শিশুর মত পাগলামি করব, 

নানা রকমের বায়না ধরব। অর্থাৎ সব আবেগই কিছু কিছু থাকবে, তবে 

কোন আবেগই সত্যিকারের বা একেবারে খাটি হবে না। প্রেমে-পড়া সৰ 

ছেলেমেয়েরাই এই রকম করে থাকে। মনে করো, এই তাকে ভালবাসব, 
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আবার সঙ্গে স্গে তাকে ত্বণা করব; এই তাকে আদর করে বরণ করে নেব, 

আবার একটু পরেই বলব, যাও, আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও ) 
কখনো তার জন্যে কাদব আবার কখনো তার নামে ঘ্বণায় থু ফেলব। 
এইভাবে তাকে প্রেমের পাগলামি থেকে মুক্ত করে সতি'কারের পাগলামিতে 

টেনে এনেছিলাম। তবে অবশ্য এর জন্য জগৎ সংসারের সব কিছু ছেড়ে 

সাধু সন্্যাপীর মত একটা নির্জন জায়গায় থাকতে হবে। এইভাবে 
তোমাকেও সারিয়ে তুলতে পারি, তোমার মনটাকেও বলিষ্ঠ ভেড়ার 
হৃৎপিণ্ডের মত এমন নিরোগ করে তুলতে পারি যাতে তার মধ্যে প্রেমের 
একটা ছিটে ফৌটাও থাকবে না। 

অর্ল্যাণ্ডো। আমার ও রোগ সারানোর দরকার নেই ভাই। 
রোজালিন্দ। আমি তোমাকে ঠিক সারিয়ে তুলব যদি তুমি 
রোজ আমার কুটিরে এসে আমায় রোজালিন্দ বলে ডাক আর ভালবাসা 

জানাও । 

অর্ল্যাণ্ডো। আমার প্রেমের নামে শপথ কবে বলছি আমি তা করব। তোমার 

বাসাট! কোথায় বল। 

রোজালিন্দ। আমার সঙ্গে চল, আমি তা৷ দেখিয়ে দেব। আর পথে যেতে ষেতে 

বলবে তুমি এই বনে কোথায় থাক। চল, যাবে ত? 
অর্ল্যাণ্ডো । নিশ্চয়, প্রাণ খুলে খুশি মনে যাব তোমার সঙ্গে । 

রোজালিন্দ। না তুমি আমায় রোজালিন্দ বলে ডাকবে । এস বোন, তুমিও 

যাবে ত? ( সকলের প্রস্থান ) 

তৃতীয় দ্বশ্ত । বনভূমি। 

টাঁচস্টোন ও অদারীর প্রবেশ ; পিছনে জ্যাক 

টাচস্টোন। এস অদারী, লক্ষী অদারী, আমি তোমাকে তোমার ছাগল এনে 

দেব। কী অদারী, আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে ত? আমার এই সাদাসিদে 

চালচলনে তুমি খুশি ত? | 
অদারী। তোমার চালচলন? হা ভগবান, সে আবার কী? 
টাচস্টোন। এই দেখখ আমি যেমন তুমি আর তোমার বত -সাঙ্গপাঙ্গ ছাগল 

ছানাদের সঙ্গে দ্দিব্যি বাস করছি। ঠিক যেমন লাতিন কবি ওভিদ গথ নামে 

উপজাতিদের মধ্যে বাস করতেন । 

জ্যাক। (ন্বগত) উপযুক্ত পাত্র না হলে জ্ঞানের এমনি অপচয়ই হয়। 
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দেবতা জোভের খড়ো ঘরে বাস করার মত অন্ুপহুক্ত লোকের মুখে বিদ্যার বা 

জ্ঞানের কথা মানায় না। 

টাচস্টোন। যখন কোন লোকের কবিতা কেউ বোঝে না অথবা কেউ তার 

বৃদ্ধির দাম দেয় না তখন একটা ছোট্ট ঘরে বহু লোককে ঢুকিয়ে শাসরুদ্ধ 
করে যেমন মারা হয় তেমনি মৃত্যযন্ত্রণী সে ভোগ করে মনে মনে। ভগবান 
যদি তোমার মনে একটু কাব্যরসের সঞ্চার করতেন তাহলে বড় ভাল হত। 

অদারী। কাব্যরস আবার কি তা ত জানি না। কথা ও কাজের দিক 

থেকে তা কি ভাল? তাকি সত্যি? 
টাচস্টোন। না, মোটেই সত্যি নয়। কারণ যে কাব্য যত বেশী সত্যি বলে মনে 

হয় তা ততই মিথ্যে, সত্যির ছলনামাত্র । প্রেমিকর1] সাধারণতঃ কাব্যচর্চা করে। 

তবে কবিতায় তারা যেকথা লেখে, প্রেমিক হিসাবে কাজে সেকথা তারা 

মেনে চলে না। 

অদারী। আচ্ছা, তুমি কি তাহলে চাও যে আমি ঈশ্বরের কৃপায় কবি 
হয়ে উঠি? 
টাচস্টোন। হ্যা, সত্যিই আমি তা চাই। তাছাড়া তুমি শপথ করে 
বলেছ তুমি সং। কিন্ধ তুমি যদি কবি হতে তাহলে বুঝতাম তুমি ছলনা 

করছ। 

অদ্বারী। তৃমি কি চাও না ষে আমি সৎ হুই ? 

টাচস্টোন। সত্যিই তা চাই না। তুমি দেখতে খারাপ হলে তা আশা 
করতাম। কিন্তু সৌন্দর্ঘ আর সততা ত একসঙ্গে পাওয়া যায় না। টকের 
মধ্যে যেমন চিনি বা মধু আশ করা যায় না তেমনি হন্দরী মেয়ের মধ্যে 
সততাকে আশা করা যায় না । 

জ্যাক। (ন্থগত) একেই বলে আন্ত বোক।। 

অদ্ারী। দেখ আমি কিন্তু বাপু সুন্দরী নই; ঈশ্বর আমাকে নিশ্চয় সততা 
দিয়েছেন। 

টাচস্টোন। হ্যা, ঠিক ভাই । নোংরা ভিশে তাল করে বান্না মাংস দিলে যেমন 
হয়, কদর্য চেহারার অসতী মেয়ের সততাও ঠিক তেমনি । 
অদাবী। আমি ত আর অসতী নই, যদিও ঈনিরাদার নীরা আর এজন্তে 

আমি বিধাতাফে ধন্যবাদ দিই । 
টাচস্টোন। হ্যা, তোমাকে বিধাতা সুন্দরী ক গড়ে তোলেননি এজন্য তাকে 
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ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তবে পরে অপতী বা চরিত্রদোষে ছুষ্ট হতে পার। যাহয় 
হবে, আমি তোমায় বিয়ে করবই । আর সেইজন্যেই আমি পাঁশের গায়ের পাদরী 
স্যার অলিভার মা্টেক্সটুকে £ইথানে এই বনের মাঝে এসে আমার সঙ্গে দেখা 
করতে বলেছি। তিনিই আমাদের বিয়ে দবেন। 
জ্যাক। (স্বগত) এ বিয়ে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। 

আদরী। ভগবান আমাদের এত স্থথ দেবেন ! 
টাচস্টোন। তথাস্থ। দেখ, কোন ভীরু একৃতির লোক হলে একাজ করতে গিয়ে 
মু ধেত কারণ এখানে না আছে মন্দর গীর্জা, না আছে লোকজন, এখানে আছে 

উধু বন আর বনজ জন্ত। কিন্তু হলেই বা, সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। 
পশুর শিং দেখতে খারাপ, কিন্তু তার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে । (তেমনি 
বিয়ের বউ দেখতে খারাপ হলেও তার দরকার আছে । বড়বড় জানোয়ারের মত 
শান্ত হরিণের ও জীবনসঙ্গী আছে । মানুষও একেবারে একা থাকতে পারে ন! 

জীবনে। তারও সঙ্গীর দরকার আছে। অবিবাহিত মানুষের নিংসঙ্গ 

জীবন কি খুব সুখের ? না, মোটেই না । প্রাচীরবেষ্টিত নগর যেমন কোন 
গায়ের থেকে অনেক ভাল তেমনি কোন অবিবাহিত লোকের শুন্য কপ!লের 
থেকে কোন বিবাহিত লোকের কপাল অ.নক ভাল। সুতরাং অন্ততঃ 

আত্মরক্ষার খাতিরে শিং না থাকার চেয়ে শিং থাকা যেমন ভাল,তেমনি 

বিয়ে না করার থেকে বিয়ে করা অনেক ভাল। এই যেম্তার অলিভার 
এসে গেছেন। 

স্যার অলিভার মাটেক্সটুএর প্র-বশ 

স্টার অলিভার মার্টেক্সট্, ঠিক সময়েই আপনি এসে পড়েছেন। আপনি কি 
আমাদের এইখানে এই গাছের তলাতেই বিয়ে দিয়ে দেবেন অথবা আপনার সঙ্গে 
আমর! আপনার গীর্জায় যাব? 

স্(র অলিভার । মেয়েকে সম্তর্দান করার মত এখানে কেউ কি নেই? 
টাচস্টোন । আমি তাকে কারে! দান হিসাবে নেব না । - 

স্যার অলিভার । কিন্ত সত্যিই কারো পক্ষ থেকে তাকে সশ্রদান করতে হবে; 

তানা হলে এ বি'য় আইনসিদ্ধ হবে না। 

জাাক। (আপন মনে ) নাও, নাও, আমি ওকে সম্প্রদান করব। 

টাচস্টোন। নমস্কার মশাই। কি করছেন, কেমন আছেন? ঠিক সময়েই 
আপনি এসেছেন। তগবান আবার আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার 
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কাছে। শিশু ভার হাতে খেলনা পেলে যেমন তার আনন্দ হয় তেমনি 

আনন্দ আমার হচ্ছে। বিয়ে দেখার জন্তে উপযুক্ত কাপড় চোপড় 
পরুন । ূ 
জ্যাক। বিবিধ বর্ণধারী বিছৃষক, তৃমি কি বিষে করবে? 
টাচুস্টন। বলদের যেমন গাই আন্ছ, ঘোড়ার আছে ঘুড়ী, বাজপাখির 
আছে মেয়ে বাজপাখি, তেমনি মাচ্:ষর মনেও আছে সঙ্গীর সাধ। পায়রার! 

যেন ঠোট দিয়ে কজন করে তেমন মানুষও বিয়ের বাধনে না জড়িয়ে থাকতে 

পারে না। 

জ্যাক। কিন্ত তোমার মত লোক ভিখিরর মত এই ঝোপের তলায় বি:য় কুুবে? 

এটা! কি শোভা! পায়। তুমি বরং গীর্জায় চল. একজন ভাল প্ররোহিত নিষুক্ত 
করো, ষে তোমায় বিয়ে জিনিসটা! কি তা বুঝি-য় দেবে। এ পুরোহিতটা কিছু 

জানে পা, এর বিষের কাজ করা মান ছুটে! কাঠের দেয়ালকে কোন রকমে 

জোড়াতাপ্রি দেয়৷ । আলগ! কাঠের মত একজন সরে পড়লেই অন্ত কাঠ ভাল 

থাকলেও পরে সরে 'যতে বাধ্য । 

টাচস্ট'ন। (স্বগত ) আমারও বেশ ইচ্ছা না থাকলেও অন্য লোকের 

চেষে এর হাতে আমার বিষ্বেটা সারা উচিত। কারণ ও ভাল বিয়ের কাজ 

জানেনা । আর তার ফলে বিয়ের কাজটা ঠিকমত হয়নি এই অক্ত্হাতি 

দেবিম্বে আমি ভবিষ্ত-ত আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যেতে 

পারৰ। 

জ্যাক। চল আমার সঙ্গে । তারপর কি করতে হবে বলে দেব। 

টাচস্টোন। এপ লক্ষ্মী অদ্দারী। বিষে আমানের করতেই হবে। তান! 

হলে ছুঃখে গুমরে মরতে হবে। বিদায় অলিভার মহাশয়। নানা, 

"ও মিষ্টি অলিভার 

ও বীর অলিভার 

আমায় ফেলে চলে যে ন। 

কিন্ত-_ 
চলে তোমায় যেতে হবে 
সরে তোমায় পড়তেই হবে 

তোষার হাতে বিয়ের ফাস পরব না। 
(জ্যাক, টাচস্টোন ও অঙ্গারীর প্রস্থান ) 
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স্টার অলিভার। তাতে আমার বয়ে যাবে! যত সব পাগল নচ্ছাঁর কোথাকার 

_-এরা সবাই আমার ব্যবসাটাকেই নষ্ট করতে চায়। (প্রস্থান ) 

চতুর্থ দবস্ঠা। বনভূমি । 
রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রবেশ 

বরোজালিন্দ। আমার সঙ্গে আর কথা বলো! না; আমি এখন কাদব। 

সিলিয়া। না না, আমার কথা শোন, কে'দা না । দয়। করে এটা মনে রেখো যে 

পুরুষ মানুষের চোখে জল বখনো মানায় না। 

রোজালিন্দ। কিন্তু তুমি কি মনে করো কাদার কোন কারণ আমার 
নেই? 

সিলিয়।। তোমার ইচ্ছটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারণ। স্বতরাং ইস্ডা হলে তমি 

কাদতত পার। 

পোজালিন্দ। তার চুলে রংটা ঠিক না। 
সিলিয়া। তার চুল জ্ডার চুলের থেকে কিছু বেশী বাদামী । আর তার চুম্বন 
জ্ডার সম্ভানদের মতই বিষাক্ত | 

রোজালিন্দ। সত্যিই তার চুলের র:ট ভাল। 

সিলিয়া। একেবারে চমত্কার । এমন কি বাদামের বডের থেকে 

ভাল । 

রোজালিন্দ। আর তাঁর চুম্বন ঈশ্বরের প্রসাদ্দের মতই পবিভ্র। 
সিলিয়া। সে তার ঠটছুটে। এনেছে ভায়েনার কাছ থেকে । তার চুম্বন সত্যিই 
কোন মঠবাসিনী সন্যাসিনীর শীতকালীন চুম্বনের মতই পবিভ্রতায় হিমশীতল ও 

সততায় ধর্মাক্ত | 
রোজালিন্দ। কিন্তু কেন সে শপথ করে বলল, 'আজ সকালে সে আসবে, 

অথচ এল না? 
সিলিয়া। এল না ত! তার মধ্যে কোন সততাই নেই। 

রোজালিন্দ। তুমি কি তাই মনে কর? 
সিলিয়া। হ্যা» আমি মনে করি সে পকেটমার নয় আর ঘোড়াচোরও নয়। তবে 

প্রেমের সততার জন্য অর্থাৎ প্রেমের কথা ভেবে ভেবে তার জ্বালায় অস্তরটা তার 

টাকন! দেয়! শুন্য পানপাত্রের মত অথব! পোকায় খাওয়া! বাদামের মত একেবারে 
ফৌোপর] হয়ে গেছে । 

রোজালিন্দ। তবে সে কি প্রেমের দিক থেকে খাটি না? 
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সিলিয়। হ্যা, যখন সে আত্মম্থ থাকে তখন সে অশ্শ্ই খাটি। তবে সে 
এখন আত্মস্থ নয় । 
রোজালিন্দ। কিন্তু তুমি নিজের কানে শ্রন্ছে সে শপথ করে বলেছে সে 
কত খাঁটি। 

সিলিয়া । দেখ, ছিল" আর “হয়” এ ছুটে! ত এক কথা না। হয়ত আগে সে 

খাঁটি ছিল, কিন্ত এখন আর নেই । তাছাড়া ডেমিকের শপথ মদের কাংবারীর 

কথার থেকে বেশী দামী বা জ্লোরাঁল নয়। এই দুজনেই মানুষকে ধেণকা দিতে 
ওক্তাদ। তবে অবশ্ত অর্লযাপ্ডে এই বনেই তোমার বাবা বনবাসী ডিউকের 

কাছে আছে। ূ 

রোজালিন্দ। আমি গতকাল ডিউকের সঙ্গে (দখা করেছি। কিছু 

কথাবাতাও কয়েছি। তিনি আমার বংশ পরিচয় জানতে চাইছিলেন । 

আমি শুধু বললাম আমার বংশ তার বংশের মতই খাটি। তাতে তিনি 
হেসে উঠলেন এবং হাসতে হাসতে আমায় বিদায় দিলেন। কিন্তু দেখ, 

এখন এখানে যখন আরল্লগ্ডোর মত লোক কুয়েছে তখন স্খোনে আমাদের 

বাবা/দব কথা থাক। ূ 

সিলিয়া। তা! বটে। সতিই অর্ল্যাপ্ডো একজন বীর পুরুষ ₹টে। তার 
লেখা কবিতাগুলোও বীরত্বদৃর্ণ, বীরের মত সে কথ! বলে, বীরের মতই শপথ 
করে আর বীরের মতই সে শপথ ভেঙ্গে দেয় এবং তার ৫মিকার অন্তরকে 

সম্পূর্ণরূপে পা দিয়ে মাড়িয়ে চূর্ণ কির্ণ করে দেয়। আনাড়ী ঘোড়সওয়াবের 

মত সে কাং হয়ে একপেশেভাবে ঘোড়া চালায় উদ্দার রাজহাসের মত সে 

নিজের খাবার নিজেই নষ্ট করে দ্েয়। তবে যৌবনের ধর্মই হচ্ছে এই। 
যৌবনের তাড়নাতেই মাধ এই ধরণের বোকামির কাজ করে বসে। ও 
আবার কে আসে? 

কোরিণের এবেশ 

কোরিণ। দাদাবাব আর দিদিমপি, আপনার! সেই যে রাখাল আর তার 

ভালবাসার ব্যাপারে অনেক কথা জানতে চেয়েছিলেন, যে রাখালট'কে সেদিন 

আমার পাশে ঘালের উপর বসে বসে তার অহঙ্কারী প্রেমিকার গুণগান 

করতে শুনেছিলেন-_: 
সিলিয়া। হ্যা, কি হয়েছে তার ? 

কোরিণ। আপনারা যদি সতি.কারের এক জীবন্ত ০144 উঠ 
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দেখতে চান ত আমার সঙ্গে আনুন, আমি আপনাদের নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে 
দেব-২একদিকে খাঁটি প্রেমের ভীরু মলিন এক মুতি আর একদিকে জলস্ত স্বণা 

আর তীব্র অহঙ্কারে পরিপূর্ণ এক নারী। 
রোজালিন্দ। চল চল, প্রেমিক প্রেমিকার দৃশ্ঠ দেখে প্রেমার্ত লোকরা বেশ কিছু 
তৃপ্চি বা আনন্দ পায়। আমাদের নিয়ে চল । তুমি যদি বল, তাহলে আমিও 
যোগ দিতে পারি সে অভিনয়ে। (সকলের প্রস্থান) 

পঞ্চম দৃশ্ঠ। বনভূমির আর একটি দিক। 
সিলিভিয়াস ও ফেবির প্রবেশ 

সিলভিয়াস। হ্থন্দরী ফেবি আমার, আমায় দ্বণা করো না। তুমি আমায় 
ভালবাস না, একথা ব্ল। কিন্তু অমন নিষ্ঠুরভাবে বা তিক্ততার সঙ্গে বলো 
না। মৃতার দ্যা দেখে দেখে যে ঘাতকের অন্তর একেবারে পাথরের 

মত শক্ত হয়ে গেছে, সেও অসহায় আসামীর ঘাড়ে কুঠারাঘাত 

হানার আগে ক্ষমা চায়। চোখে যার অশ্রু বদলে বক্তধারা ঝবৰে 

সারাজীবন, সেই মমতাহীন নিষ্ঠুর ঘাতকের থেকেও তুমি কি নিষ্ুর হতে 
চাও? 

অদূরে রোজালিন্দ, সিলিয়৷ ও কোরিণের প্রবেশ 
ফেবি। আমি কখনই তোমার ঘাতক হতে চাই না। পাছে আমায় 
দেখলে তুমি ব্যথ! পাবে, তাই আমি তোমায় দেখলেই পালিয়ে যাই। তুমি 
বললে কি না আমার চোখে আছে হত্যার বিভীষিকা ! অথচ আমার 

এই সুন্দর চোখছুটো খুবই নরম আর দুর্বল জিনিস য৷ সামান্ত ধুলিকণার 

তয়ে প্রায়ই তার পাতাগুলো বন্ধকরে দেয়। তুমি কি না আমায় বললে 
অত্যাচারী, কশাই, নরঘাতক! এবার আমি সত্যি সত্যিই বেগে গিয়েছি 
তোমার উপর এবং আমার দ্রষ্টির মধ্যে যদি কোন আঘাত হানার শক্তি 
থাকে তাহলে তাই দিয়ে আমি তোমায় মেরে ফেলব। এখন তুমি মুছিতের 
মত মাটিতে পড়ে যাও। যাও। আর তা যদি না পার তাহলে ধিক 
তোমায়, ধিক! আমার চোখছটোকে নরঘাতক বলে শুধু শুধু দোষ 

দিও না। আমার দির আঘাতে তোমার মধ্যে কী আঘাত হয়েছে তা 
দেখাও । কাঁট| দিয়ে তোমার গাটা চিরে দিলে নিশ্চয়ই একটা ক্ষত হবে 

অথবা কোন গাছের কাণ্ডে তোমার গা! ঘষলে নিশ্চয়ই রক্ত ঝরবে এবং 
আঘাত লাগবে। আমার ছুটি ঘদি তোমায় আঘাত দিত তাহলে 
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তোমার মধ্যেও তেমনি কোন না কোন ক্ষত সৃষ্টি হত। কিন্তু আমি জানি, দৃির 
মধ্যে আঘাত হানার কোন শক্তিই নেই। 

সিলভিয়াস। আমার প্রিয়তম! ফেবি, সুন্দরী ফেবি। তোমার গাল ছুটো কেমন 
সজীব আর সুন্দর । তোমার মনে ষদি একটুও কল্পনাশক্তি থাকে তাহলে তাই 
দিয়ে তুমি বৃঝতে পারবে, প্রেমের তীক্ষ নিষ্টর শরে কত আবৃশ্ঠ ক্ষত স্থষ্ট হয়েছে 
আমার অন্তরে । 

ফেবি। ঠিক আছে, তা আমি দেখতে না পাওয়! পর্যস্ত আমার কাছে তুমি 
আসবে না। আর সেদিন ধরি কখনে! আসে তাহলে আমায় তুমি বিদ্ধপ 

করতে পার, করুণা করো না। আর সেদিন না আস! পধন্ত আমি তোমায় 

কোনরকম দয়া করব ন।। 

রোজ]লিন্দ। € এগিয়ে এসে) কেন শুনি” তুমি কার মেয়েই কে তোমায় 

জন্ম দিয়েছে থে তুমি এত নীচ হতে পেরেছ॥ তুমি একটি হতভাগ্য 
লোককে একই সঙ্গে অপমান করছ আবার তাকে বিদ্রুপ করে আনন্দ 

পাচ্ছ। তোমার মধ্যে এমন কোন রূপবহ্ি নেই যার আলোকে অন্ধকার 
ঘর আলোকিত হয়ে উঠতে পারে। তবৃও কি তুমি রূপের অহঙ্কারে এমন 
নিষ্করুন হয়ে উঠবে? “কন, এর মানে কি? আমার পানে এমনভাবে 

তাকাচ্ছ কেন? আরম তোমাকে সামান্য অতি সাধারণ এক মেয়ে ছাড়া 

আর কিছু মনে করি না। মনে হচ্ছে মেয়েটা তার দ্ব্টিশর দিয়ে আমার চোখ- 

ছুটোকেও বিধতে চাইছে । শোন তবে দপিতা মেয়ে, কোন ফল হবে না 
মিথ্যা আশা করে। তোমার কালো ভ্রু, রেশমী কালো চুল, চকচকে গাল 

আমার মনকে ভুলিয়ে তোমার দিকে ঢলাতে পারবে না। আচ্ছা নিবোধ 

মেষপালক, তুমিই বা কেন ওর পিছনে বুষ্টিবাম়ুর পিছু পিছু ছুটে চলা 
শীতের কুয়াশার মত ছুটে চলেছ” তুমি এ মেয়েটার থেকে হাজারগুণে 
যোগ্য । তোমাদের মত বোকা লোকগুলোর দুর্বলতাই পৃথিবীটাকে ঘ্বণিত- 

অবহেলিত মান্থষে ভতি করে তুলেছে। দর্পণে নিজের প্রতিবিশ্ব দেখে 

নয়, তোমার ভ্ততিবাদের মাধ্যমে নিজেকে দেখেই ও প্রমাদ গণছে; ও 

নিজে যত না হুন্দর তার থেকে অনেক বেশী সুন্দরী ভাবছে নিজেকে। 

শত সাজসজ্জাতেও ও তেমন সুন্দরী হয়ে উঠতে পারবে না। শোন নারীঃ 

নিজেকে চেন! নিজের যথার্থ পরিচয় পেয়ে ঈশ্বরের কাছে নতজাঙ হয়ে 
কোন এক সৎ লোকের খাটি প্রেমের জন্ত উপবাস আর উপাসনার মাধ্যমে 



এযাজ ইউ লাইক ইট ১৭৩ 

প্রার্থনা করো । আমি তোমার ভালর জন্তেই বন্ধুভাবে বলছি, যেকোন 

বাজারে নিজেকে বিকোবার চেষ্ট। করো, কিন্তু জেনে রেখো সব বাজারের 

চলার মত ঘোগ্য তুমি নও। লোকটির কাছে ক্ষম! চেয়ে তার দান গ্রহণ করো । 
মনে রেখো, অহঙ্কার মানুষের অসৌন্দর্কে আরও বাড়িয়ে তোলে। স্থতরাং 
মেষপালক, একে গ্রহণ করে।, চলি বিদায় । | 

ফেবি। হে সুন্দর মুবা, আমার কাতর অনুরোধ, পুরো একটি বছর ধরে তুমি 

আমায় ভত্সন। করে চল। ওর ভালবাসার কথার থেকে তোমার রূঢ় তীক্ষু 

ভৎ্সনার কথা আমি অনায়াসে সহ করে যাব। 

রোজালিন্দ। ও লোকটা মেয়েটার প্রেমে পাগল আর মেয়েটা আমার 

রুদ্ধ কড়া কথাগুলোর জন্যে আমায় ভালবেসে ফেলেছে । ঠিক আছে, ও 
যদি তোমার প্রতি বিরূপ হয়ে তীক্ষ কটাক্ষ হানে তাহলে আমি ওকে তীক্ষ 

ভাষায় তিরস্কার করব। কী, কেন. তুমি আমার পানে ওভাবে 

তাকিয়ে আছ ? 

ফেবি। তামার প্রতি আমার “কান কুমতলব 'নই। 

রোজালন্দ। আমার কথা শোন, আমার “মে যেন পড়ো না। কারণ 

মাতাল মানুষের প্রতিশ্রতির মত আমার সবটাই মিখ্যে। তাছাড়া তোমাকে 

আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে ন7া। যদি আমার ঠিকানা জানতে চাও তাহলে 

জেনে রেখো আমার বাড়ি হচ্ছে ওই অলিভ বনের ধারে । চল বোন, যাবে না? 

মেধপালক, ওকে আরো অগ্কুরোধ করো! । বাখালমেয়ে, ওকে একটু ভাল করে 

দেখার চেষ্টা করে৷ । দর্প করো না, যদিও তোমার দপ ও অহঙ্কারের দ্বারা ও 

বেচারী এত অপমানিত হয়েছে ধে এমন অপমানিত এর আগে পৃথিবীতে আর 

কেউ হয়নি । এস কোরিণ। 

(রোজালিন্দ, সিলিয়া৷ ও কোরিণের প্রস্থান ) 

ফেবি। জীবন্ত হে রাখাল, এখন তোমার প্রেমের শক্তি বুঝতে পেরেছি আমি। 
প্রথম দ্বশনেই যে ভালবাসেনি, ষে তার প্রেমাম্পদকে চিনে নিতে পারেনি সে 

কখনো! ভালই বাসেনি। 

সিলভিয়াস | কি বললে হুন্দরী ফেবি? 

ফেবি। হাঁ! কি বললে তুমি সিলভিয়াস ? 

সিলডিয়াস। লক্ষ্মী নোনা ফেবি আমার ! 

ফেবি। আমি আমার ব্যবহারের জন্য সত্যিই দুঃখিত সিলভিয়াস। 
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সিলভিয়াস। দুঃখ বা অনুতাপ যেখানে, সব সমস্যার সমাধান সেখানেই। 

ভালবাসতে গিয়ে ষে ছুঃখ আমি পেয়েছি সেই ছুঃখে দুঃখী হয়ে তুমিও যাঁদ 

আমায় ভালবাস তাহলে দেখবে তোমার আমার দুজনের দুঃখই কোথায় 
চলে গেছে। 

ফেবি। আমরা দুজনে পাশাপাশি বাস করি, সেইহেতু তুমি আমার ভালবাসা 
আগেই পেয়েছ। 

সিলভিয়াম। আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পেতে চাই। 
ফেবি। এট] কিন্তু লোভের কথা। সিলভিয়াস, একদিন তোমায় আমি স্বণা 

করতাম। তবে একেবারে যে ভালবাপতাম না তা নয়। কিন্তু যেহেতু তুমি 
প্রেমের কথ স্থন্দর করে মধুর করে বলতে পার, সেকারণে তোমার সাহচার্য আগে 

আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হলেও এখন আমি তা সহা করব। আমি তোমাকে 

একটা ক'জও দেব। তবে £ কাজের জন্যে তুমি একমাত্র আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর 
কিছু কিন্তু পাবে ন! বা চাইবে না। 

সিলভিয়াস। আমার প্রেম এতই পবিত্র ও পুর্ণ যে আমি শুধু তোমার কাছে 
একটুখানি রুপা ছাড়া আব কিছুই চাই না। তোমার সেই কৃপাটুকুকেই 
আমি আমার জীবন পরম সম্প্দ বলে মনে করব। মাঝে মাঝে তোমার 

অধরঝরা একটুখানি মিথ্টি হাসির সুধা পেলেই তাই দ্রিয়ে কাটিয়ে দিতে পারব 

আমি আমার সারাজীবন । 

ফেবি। কিন্তু আগে যে ছোকরাটি আমার সঙ্গে কথা বলছিল তুমি তাকে 
চেন? 
সিলভয়াস। ভাল করে চিনি না” তবে প্রায়ই তাকে দেখি। এক বুড়ো চাষার 

জোত জমি বাস্ত সব কিনেছে । 

ফেবি। তার কথ! জানতে চাইছি বলে ভেবো না যেন তাকে আমি 
ভালবাসি । ছোকরাটা বড় রাগী। তবে খুব ভাল কথা বলতে পারে 

কিন্ত কথায় আমার কি কাজ? তবে কোন কথা আমাদের মুগ্ধ করে তখনি, 

যখন নে কথা যে বলে তাকে বন্দি আমাদের দেখতে ভাল লা.গ। কিন্তু 

লোকট! সত্যিই অহঙ্কারী, তবু তাকে বেশ মানিয়ে যায়। তাকে মনে হয় 

আদর্শ পূরুষ। তার মধ্যে সবচেয়ে দেখার জিনিস হচ্ছে তার গায়ের রং। 
তার চোখ ছুটো৷ এত সুন্দর যে তার মুখের কথায় মনে কোন ক্ষত হতে ন! 

হতেই তার চোখের দৃষ্টির মিষ্টি প্রলেপে ত৷ সেরে যায়। সে খুব একট! লঙ্বা 
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নয়ত তবে বয়সের অন্থুপাতে লম্বাই বলতে হবে। তার পা চলনসই, 
তবে ভাল। তার ঠোঁটছুটে। গালের থেকে বেশী লালাভ। তার গাল আর 

ঠোটের রঙের মধ্যে তফাৎ কতটুকু জান? আসল ঘোর লাল আর' রেশমী 
কাপড়ে মেশানো লালের মধ্যে যে তফাৎ । আমার মত খৃ-টিয়ে তাকে যদি দেখে 
তাহলে অনেক মেয়েই তাকে ভালবেসে ফেলবে সিলভয়াস। কিন্তু আমার 

দিক থেকে বলতে পারি, আমি তাকে ভলবাসিও না, আমি তাকে স্বণাও 
করি না। বরং তাকে ভালবাসার থে.ক ঘ্বণ! করাঁৰ যথেষ্ট কারণ আছে, 

কারণ কান অধিকাপে সে আমায় ভত্দনা করতে আসে? দে বলেছে 

আনার চে'খ কালো আমার চুলও কালে! ; £খন আমার মনে হচ্ছে তব্ সে 

আমকে ঘ্বনাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে । এখন ভাবতে আশ্ষধ লাগছে কেন 

আমি দেকথার যোগা প্রত্যুত্তর দিইনি) নাই ব! দিলাম, দিতে ভুলে গেছি 
বলেই য আর কখনো দিতে নেই তা ত নয়। আমি তাকে তীক্ষ বিদ্রপ 

মেশানো ভাষায় একটা চিঠি লিখব আর সেই চিঠিট| তুমি -নিয়ে যাবে তাঁর 
কাছে: বুঝলে সিলভিয়াস ? 

সিলভিয়াস। সানন্দে তা নিয়ে যাব ফেবি। 

ফেবি। আ.ম তাকে সরাপলি বপিখব। আমার মাথায় আর অন্তরে অনেক 

কথাই গুমরে মরছে । আমীর ভাষ! খুবই তিক্ত, আমি কোন ধিক দিয়েই তাকে 

ছাড়ব না। 
চতুর্থ অঙ্ক 

প্রথম দশ্ত | বনভূমি । 

রোজালিন্দ, সিলিয়া ও জ্যাকের প্রবেশ 

জ্যাক। শোন ছোকরা, আমি তোমার সঙ্গে বেশ একটু নিবিড়ভাবে আলাপ 
করতে চাই । 

বোজালিন্দ। লোকে বলে তুমি নাকি ছুঃখবাদী বিষাঁদপ্রবণ লোক। 
জাক। হ্যা ঠিক তাই। হাসির থেকে বিষাদকেই আমি বেশী 

ভালবা স। 

রোজাপিন্দ। কোন না কোন বিষয়ে যাঁর! খুব বাড়াবাড়ি করে তারাই লোকচক্ষে 

স্বণার পাঅ। আধুনিক যুগের চরিত্র সমালোচনার মাপকাঠিতে তার! নিন্দিত ও 
ধিকূত। 
জ্যাক। কেন, চুপচাপ বিষ হয়ে থাকা ঢের ভাল। 



১৭৬ শেকসৃপীয়ার রচনাবলী 

রোজালিদদ। তা যদি হয় তাহলে নিল্রাণ পাষাণের একটা সত হওয়াই 
ভাল। 

জ্যাক। দেখ, আমি বিষাদপ্রবণ ঠিক, কিন্তু আমার বিষাদ পণ্ডিতের বিষাদ 
নয়, পরেক্স তত্বান্ছুশীলন থেকে যার উৎপত্তি; আমার বিষাদ গায়ক বাদকের 
বিষাদও নয়, যা নিছক খামখেয়ালী ; আমার বিষাদ শয়তানের বিষাদও নয়, 

যার নাম অহঙ্কার; সৈনিকের বিষাদের মানে হচ্ছে উচ্চাভিলাষ, আমার বিষাদ 
তাও নয়। আমার বিষাদ উকিলদের বিষাদ নয়, যার নাম হলো! কূটনীতি ; 
যে বিষাদ কোন হ্ুন্দরী মহিলার রূপলাবণ্যকে বাড়িয়ে তোলে সে. বিষাদও 

আমার ন|।। আমার এই সব বিভিন্ন ধরণের বিষাদ মিলিয়ে যা হয় তা হলো 
প্রেমিকদের বিষাদ-_আমার বিষাদ তাও নয়। আমার বিষাদ হচ্ছে আমার 

নিজন্ব হ্থ্টি; বিভিন্ন বস্ত থেকে বিভিন্ন উপাদান থেকে তিল তিল করে নিয়ে 

ভা গড়ে তোলা হয়েছে । আবার এটা বিভিন্ন দেশ ঘোরার অভিজ্ঞতার 

মানপিক প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। নিবিড় আত্মচিন্তাজনিত এক অদ্ভুত 

বিষাদ সব সময় আচ্ছন্ন কবে রাখে আমার মনটাকে । 

রোজালিন্দ। তুমি একজন পর্রিতাজক। তাহলেঃ তোমার বিষন্ন হওয়ার 

মৃত যথেষ্ট কারন আছে। আমার মনে হচ্ছে পরের দেশ দেখার জন্যে তুমি 

নিজের জায়গা জমি বেচে ফেলেহ আর তার ফলে হয়েছে, দেখেছ অনেক কিছু, 

কিন্ত আসলে কিছুই পাগুনি। তার ফলে চোখ ছুটে!ই শুধু তোমার সমৃদ্ধ হয়েছে, 
হাত দুটো রয়ে গেছে নিঃস্ব, একেবারে রিক্ত । 

জ্যাক। হ্যা, সত্যিই আমি প্রচুর অভিন্ঞতা লাভ করেছি। 

অর্লাণ্ডোর প্রবেশ 

রোজালিন্দ। আর এমন অণভঙ্ঞতা লাভ করেছ য! তোমাকে বিষাদপ্রবণ 

করে তুলেছে। এ ধরণের বিষাদজনক অভিজ্ঞতা বা ভ্রমণের 

থেকে আমি বরং কোন নিরোধ লোকের সাহচর্ষে কিছু আনন্দ পেতে 

চাই। 

অর্ন্যাণ্ডো | স্থপ্রভাত ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো প্রিয়তমা রোজালিন্দ । 

জ্যাক । না, ঈশ্বর করুন তুমি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথা বল। 

রোজালিন্দ। এখন তুমি দয়া করে যাও পরিব্রাজক মহাশয় । অদ্ভুত পোষাক 

পরে মুখ ভার করে বেড়াও আর নিজের দেশের ভাল সব কিছুর নিন্দা করো» 
নিজের প্রেশকে দ্বণা করো; আর তোমাকে পাঠানোর জন্যে ঈশ্বরকে 
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গাল দিয়ে বেড়াও। তাযদ্দি নাকরো তাহলে বলব তুমি গণ্ডোল! হদে সীভার 

কাটনি, তাহলে বলব বৃথাই তোমার দেশত্রমণ । 

( জ্যাকের প্রস্থান) 

কী, কেমন আছ অর্ল্যান্তো? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এই তুমি প্রেমিক | 

আমার সঙ্গে যদ্দি এইভাবে ছলনা করো ত আমার চোখের সামনে আর 
কখনো তুমি এস না । 

অল্যাণ্ডো। সুন্দরী রোজালিন্দ! যে সময়ে আসব বলেছিলাম তার থেকে এক 
ঘণ্টার মধ্যেই আমি এসেছি । 

রোজালিন্দ। কী বলছ, প্রেমের ক্ষেত্রে এক ঘণ্টার প্রতিশ্রতিভঙ্গ কি কষ 

ব্যাপার! কেউযদি এক মিনিটকে হাজার ভাগ করে সেই হাজার ভাগের 

এক ভাগ দেরি করে প্রেমের ক্ষেত্রে তাহলে আমি জোর গলায় বলব, প্রেমেন 

দেবতা শুধু তার কাধট! একটু চাপড়ে দিয়েছে, কিন্তু তার অন্তরে এক ফোট! 
প্রেম নেই। | 

অল্যাণ্ডো । ক্ষম৷ করে! প্রিয়তমা রোজালিন্দ । 

রোজালিন্দ। ন! না, তুমি ষদি এমন টিমে প্রকৃতির বা মন্দগতি হও ভাহলে 
আমার সামনে এস না, আমি বরং শামুকের সঙ্গে ভালবাসা করব। 

অর্প্যাণ্ডো। শামুকের সঙ্গে? 

রোজালিন্দ। হ্যা, শামুকের সঙ্গে। শামুক খুব আস্তে চললেও সে তার 

ঘরবাড়ি সব কিছু তার মাথার ভিতর বয়ে নিয়ে চলে। আমার মতে তোমার 

থেকে সে ভাল। মেয়েরা এমনি প্রেমিকই চায়। তা ছাড়া শামুক যেখানে যায় 
তার ভাগ্যকেও বয়ে নিয়ে চলে। 

অল্্যাণ্ডো । সে আবার কি? 

রোজালিন্দ। কেন তাঁর শিং। বিয়ের পর তোমাদের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের 

সময় "তোমরাও এ শিংএর অভাব বোধ কর। এই শিং দিয়ে শামুক এক 
দিকে ভার সম্পদকে রক্ষা করে চলে, অন্য দিকে সে স্ত্রীর কটুবাক্য থেকে 

রক্ষা করে নিজেকে । | 

অর্ন্যাণ্ডে। । গুণই মানুষের শিং। আমার রোজালিন্দ গুণবতী মেয়ে । 

রোজালিন্দ । আর আমিই ভোমার রোজালিন্দ। 
সিলিয়া। ও তোমাকে রোজালিন্দ বলে খুশি হয়। কিন্ত ওর আসল 

বোজালিন্দ তোমার থেকে ভাল।. | 

১--১২ 
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রোজালিন্দ। এস, প্রেমের কথা শোনাও। এখন আমি খোশ মেজাজে আছি। 

এখন যা চাইবে তাই দেব। আচ্ছা, আমি যদ্দি তোমার সত্যিকারের টনি 
ছতাম, তাহলে তুমি এখন কি বলতে? 

অর্ল্যাণ্ডো। আমি কিছু বলার আগে তাকে প্রথমে চুম্বন করতাম । 

রোজালিন্দ। না না চুম্বন না করে প্রথমে কথা বল! উচিত। কথা বলতে 

বলতে যখন তোমার সব কথা ফুরিয়ে যাবে একমাত্র তথুনি তুমি চু্ঘন করতে 
থার। অআ:ুনক ভাল বাগ্মী কথা ফুরিয়ে গেলে বৃথু ফেলে, তেমনি প্রেমিকেরাও 
প্রেমের কথা ফুরিয়ে গেলে_-ভগবান ষেন আমাদের বেলায় তা না করেন, চুম্বন 

করে তার ফাক সহজে পৃরণ কণার চেষ্টা করে। 

অর্প্যাণ্ডো । কিন্তু বদি চুষ্ধন'ন! করতে দেয় ? 

রোজালিন্দ। তাহ্.ল তুমি তাকে অন্ু*য় বিনয় করবে। আর সেইখানেই আবাৰ 
শুরু হবে নৃতন প্রসঙ্গ | 

অর্ন্যাণ্ডো | প্রিক্নতমার সামনে কোন প্রেমিকে ব কথ! কখনো ফুরোয় না। 

রোজালিন্দ। এই ত আমি তোমার সত কারের রোজালিন্দ, কিন্ত তোমার কথ! 
ফুবিষে গেছে বলেই কোন কথা বলতে পারছ না। তা নাহলে বলব আমার বৃদ্ধি 

কম, বৃদ্ধির থেকে আমার সততা আরো উঠ স্তরের । 
অর্প্যাপ্ডে । আমার আবেদনের কি হলো? 

রোজালিন্দ। তোমার পোষাকের কথ! বলছ না' বলছ আবেদনের কথা? আচ্ছ! 

আমি কি তোমার রোজালিন্দ নই ? 
জর্প্যাণ্ডে । তোমায় রোজালিন্দ বলতে আমি কিন্তু আনন্দ পাই, কারণ আঙি 
তখন তার কথা বলতে পারি। 

রোঁজালিন্দ । আচ্ছা তবে শোন, আমি তোমার সত্যিকারের রোজালিন্দ হিসাবে 

ব্দছি আমি তোমায় চাই না। 

অর্লযার্তো! তাহলে আমিও নিজের দায়িত্বে বলছি আমি মরব। 

৪য়াজালিক্স। মরবে যদি আমমোক্তারনাম! দিয়ে ষরো। পথিবীর বয়স 

ফেলেছিল, 
বাদ বলা! হয়। লেগ্তার 

সন্্যাসিনী হয়েছিল তথাপি সে মরত 
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রাত্রিতে গরম সহা করতে না পেরে হেলিসপয়েণ্টে চান করতে গিয়ে ডূবে' 

যেত। অথচ কাহিনীকার বা ইতিহাস লেখকেরা বললেন, এ হিরো সেপ্টসের 
হিরো । কিন্তু একথা সর্বেব মিথ্যা। যুগে বৃগে অনেক মানুষ মরেছে আর 
তাদের মৃতদেহগুলে! পোকায় কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, কিন্তু নিছক প্রেমের জন্যে 

কেউ মরেনি। 
অর্ন্যাণ্ডো। আমি কখনে! এই ধরণের মনোভাবাপন্ন রোজালিন্দকে পেতে চাই 
না। কারণ তার ক্ুদ্ধ ভ্রকুটি আমি সহ করতে পারবনা । আমি তাহলে 
মরে বাব। 

রোজালিন্দ। রোজালিন্দ কখনো! তার হাত দিয়ে একটা মাছিও মারতে 
পারবে না। মাহুষ ত দুরের কথা। যাক ও কথা, এবার আমি সত্যিকারের 

খুব ভাল মেজাজের রোজালিন্দ হব। এখন ই তুমি চাও। যাচাইবে 
তাই দেব। 

র্ন্যাণ্ডে । আমি শুধু চাই তুমি আমায় ভালবাস রোজালিন্দ । 
রোজানিন্দ। হ্যা, আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসব। শুক্রবার শনিবার এবং 
সব দিন। রর 
অর্নযাণ্ডো । তুমি আমায় গ্রহণ করবে ত? | 

রোজাধিন্দ। তোমাকে ত বটেই তার সঙ্গে সঙ্গে আরে৷ কুড়িটা 
অল্যাপ্ডো। 

অর্লযাণ্ড!ে । কি বললে তুমি? 
রোজালির্দ। তুমি কি সং নও? 
অর্পণণ্ডে আমি আশা করি আমি সং। 

রোজালিন্দ। আচ্ছ!ঃ মানুষ ভাল জিনিস ত অনেক বেশী করে পেতে চায়। 

সুতরাং তুমি যদি ভান হ তাহলে আমিও অনেক অর্ন্যাণ্ডো পেতে চাইব। 
এস বোন। তুমি হবে আমাদের পুরোহিত এবং আমাদের ছুজনের বিশ্বে 
দেবে। অর্ল্যাণ্ডো, তোমার হাত দাও । তুমি কি বল বোন? 

৪.জুক্ুরোধ করছি, আমাদের বিয়ে দিয়ে দাও। 



১৭৬ শেকসূপীয়ার রচনাবলী 

রোজালিন্দ। তা যদি হয় তাহলে নিশ্রাণ পাধাণের একটা ত্ত্ত হওয়াই 
ভাল। 

জ্যাক। দেখ, আমি বিষাদপ্রবণ ঠিক, কিন্ত আমার বিষাদ পণ্ডিতের বিষাদ 
নয়, পরের তত্বান্ুশীলন থেকে যার উৎপত্তি; আমার বিষাদ গায়ক বাদকের 

বিষাদও নয়, যা! নিছক খামখেয়ালী; আমার বিষাদ শয়তানুদর বিষাদও নয়, 

যার নাম অহঙ্কার; সৈনিকের বিষাদের মানে হুচ্ছে উচ্চাভিলাষ, আমার বিষাদ 
তাও নয়। আমার বিষাদ উকিলের বিষাদ নয়, যার নাম হলো! কুটনীতি ; 

যে বিষাদ কোন সুন্দরী মহিলার রূপলাবণ্যকে বাড়িয়ে তোলে সে বিষাদও 

আমার না । আমার এই সব বিভিন্ন ধরণের বিষাদ মিলিয়ে যা হয় তা হলো 
প্রেমিকদের বিষাদ_-আমার বিষাদ তাও নয়। আমার বিষাদ হচ্ছে আমার 

নিজস্ব হ্ষ্টি; বিভিন্ন বস্ত থেকে বিভিন্ন উপাদান থেকে ছিল তিল কবে নিয়ে 

তা গড়ে তোলা হয়েছে । আবার এটা বিভিন্ন দেশ ঘোরার অভিজ্ঞতার 

মানপিক প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। নিবিড় আত্মচিন্তাজনিত এক অদ্ভুত 

বিষাদ লব সময় আচ্ছন্ন কবে রাখে আমার মনটাকে । 

রোজালিন্দ। তুমি একজন পরিতাজক। তাহলেঃ তোমার বিষ হওয়ার 

মত যথেষ্ট কারণ আছে । আমার মনে হচ্ছে পরের দেশ দেখার জন্যে তুমি 

নিজের জায়গ। জমি বেচে ফেলেহ্ব আর তার ফলে হয়েছে, দেখেছ অনেক কিছু, 

কিন্ত আসলে কিছুই পাওনি। তার ফলে চোখ ছুটেই শুধু তোমার সমৃদ্ধ হয়েছেঃ 

হাত দুটো রয়ে গেছে নিংস্ব, একেবারে রিক । 

জ্যাক। হ্যা, সত্যিই আমি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি । 

অর্লাণ্ডোর প্রবেশ 

রোজালিন্দ। আর এমন অণ্ভজ্ঞতা লাভ করেছ যা তোমাকে বিষাদপ্রবণ 

করে তুলেছে। এ ধরণের বিষাদজনক অভিজ্ঞতা বা ভ্রমণের 

থেকে আম্বি বরং কোন নির্বোধ লোকের সাহচর্ধে কিছু আনন্দ পেতে 

চাই। 

অর্ল্যাণ্তো । নুপ্রভাত ও শুভেক্ছা গ্রহণ করো! প্রিয়তমা রোজালিন্ন । 

জ্যাক । না, ঈশ্বর করুন তুমি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথা বল। 

রোজালিন্দ। এখন তুমি দয়া করে যাও পরিব্রাজক মহাশয় । অদ্ভুত পোষাক 

পরে মুখ ভার করে বেড়াও আর নিজের দেশের ভাল সব কিছুর নিন্দা করো, 

নিজের দেশকে দ্বণা করো; আর তোমাকে পাঠানোর জন্মে ঈশ্বরকে 
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গাল দিয়ে বেড়াও। তাযদ্দি নাকরে৷ তাহলে বলব তুমি গণ্ডোলা হদে সভার 
কাটনি, তাহলে বলব বৃথাই তোমার দেশল্রমণ । 

( জ্যাকের প্রস্থান ) 

কী, কেমন আছ অর্ল্যান্তো ? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এই তুমি প্রেমিক ! 
আমার সঙ্গে যদি এইভাবে ছলনা করো ত আমার চোখের সামনে আর 

কখনো তুমি এস না। 

অল্যাণ্ডো । স্থন্দরী রোজালিন্দ! যে সময়ে আসব বলেছিলাম তার থেকে এক 

ঘণ্টার মধ্যেই আমি এসেছি। 

রোজালিন্দ। কী বলছ, প্রেমের ক্ষেত্রে এক ঘণ্টার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ কি কষ 

ব্যাপার! কেউযদি এক মিনিটকে হাজার ভাগ করে সেই হাজার ভাগের 

এক ভাগ দেরি করে প্রেমের ক্ষেত্রে তাহলে আমি জোর গলায় বলব, প্রেমেন্ব 

দেবতা শুধু তার কাধটা একটু চাপড়ে দিয়েছে, কিন্তু তার অন্তরে এক ফোটা 
প্রেমও নেই। 

অল্যাণ্ডো । ক্ষম৷ করে! প্রিয়তমা! রোজালিন্দ । 

রোজালিন্দ। না নাঃ তুমি যদি এমন টিমে প্রকৃতির বা মন্দগতি হও ভাহলে 
আমার সামনে এস না, আমি বরং শামুকের সঙ্গে ভালবাসা করব। 

অর্ল্যাপ্ডো। শামুকের সঙজে? 

রোজালিন্দ। হ্যা, শামুকের সঙ্গে। শামুক খুব আত্তে চললেও সে ভার 

ঘরবাড়ি সব কিছু তার মাথার ভিতর বয়ে নিয়ে চলে। আমার মতে তোমার 

থেকে সে ভাল। মেয়েরা এমনি প্রেমিকই চায়। তাছাড়া শামুক যেখানে যাক্ক 
তার ভাগ্যকেও বয়ে নিয়ে চলে । ্ 

অল্যাণ্ডো । সে আবার কি? 

রোজালিন্দ। কেন তাঁর শিং। বিয়ের পর তোমাদের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের 

সময় "তোমরাও এ শিংএর অভাব বোধ কর। এই শিং দিয়ে শামুক এক 
দিকে তার সম্পদকে রক্ষা করে চলে, অন্য দিকে সে স্ত্রীর কটুবাক্য থেকে 

রক্ষা করে নিজেকে । | 

অর্ন্যাণ্ডে। গুণই মানুষের শিং। আমার রোজালিন্দ গুণবতী মেয়ে। 
রোজালিন্দ। আর আমিই তোমার রোজালিন্দ। 
লিলিরা। ও তোমাকে রোজালিন্দ বলে খুশি হয়। কিন্ত ওর আসল 

বোজালিন্দ তোমার থেকে ভাল। | 

১7১২ 
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বোজালিন্দ। এস, প্রেমের কথা শোনাও। এখন আমি খোশ মেজাজে আছি। 

এখন যা চাইবে তাই দেব। আচ্ছা, আমি যদ্দি তোমার সত্যিকারের রোজালিন্দ 
হতাম, তাহলে তুমি এখন কি বলতে ? 

অন্দ্যাণ্ডো। আমি কিছু বলার আগে তাকে প্রথমে চুম্বন করতাম । 

রোজাপিন্দ। না ন! চুন্ন না করে প্রথমে কথা বল! উচিত। কথা! বলতে 

বলতে যখন তোমার সব কথা ফুরিয়ে যাবে একমাত্র তখুনি তুমি চুম্বন করতে 

থার। অনেক ভাল বাগ্মী কথা ফুরিয়ে গেলে থুথু ফেলে, তেমনি প্রেমিকেরাও 
প্রেমের কথা ফুরিয়ে গেলে_ ভগবান ষেন আমাদের বেলায় তা না করেন, চুম্বন 

করে তার ফাক সহজে পৃবণ কতার চেষ্টা করে। 

অর্ল্যাণ্ডো । কিন্তু বদি চুম্বন'ন! করতে দেয় ? 
রোজালিন্দ। তাহ্:ল তুমি তাকে অন্-্য় বিনয় করবে । আর দেইথানেই আবার 
শুরু হবে নূতন প্রলঙ্গ। 

অর্দ্যাণ্ডে ! প্রিয়তমার সামনে কোন প্রেমিকেব কথ! কথনে ফুরোয় না। 

বোজালিন্দ। এই ত আমি তোমার সতি কারের রোজাপিন্দ, কিন্তু তোমার কথা 
ফুরিয়ে গেছে বলেই কোন কথা! বলতে পারছ না । তা না হলে বলব আমার বৃদ্ধি 

কম, বৃদ্ধির থেকে আমার সততা আরো উঠু হ্তরের। 
অর্দ্যাণ্তো। আমার আবেদনের কি হলো ? 

রোজালিন্দ। তোমার পোষাকের কথ! বলছ না, বলছ আবেদনের কথা? আচ্ছা 

আমি কি তোমার রোজালিন্দ নই? 
অর্ন্যাণ্ডে । তোমায় রোজালিন্দ বলতে আমি কিন্তু আনন্দ পাই, কারণ আঙ্গি 

তখন তার কথা বলতে পারি। 

রোজালিন্দ । আচ্ছা তবে শোন, আমি তোমার সত্যিকারের রোজালিন্দ হিসাবে 

বলছি আমি তোমায় চাই না । | 

জর্ম্যাণ্ডে । তাহলে আমিও নিজের দায়িত্বে বলছি আমি মরব। 

নোজালিচ্দ। মরবে যদি আমমোক্তারনাম! দিয়ে রো । পৃথিবীর বয়স 

ঢুই হাজার বছর। কিন্তু এই দীর্ঘ দুই হাজার বছরের মধ্যে একটি লোকও 

নিছক প্রেমের খাতিরে মরেনি, ইয়লাস তার মাথাটা লাঠির আঘাতে ফাটিয়ে 
, ফেলেছিল, কিন্ত বাচার জন্য যথাসাধা চেষ্টা করেছিল। তব তাকে প্রেষের 
খাদ, বল! হয়। লেগ্ার আবে! অনেক দিন বাচতে পারত। হিরে। বদদিও 
সম্যাসিনী হয়েছিল তথাপি সে মরত না যদি না সে কোন এক গ্রীন্বের 
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রাত্রিতে গরম সহ করতে না পেরে হেলিসপয়েণ্টে চান করতে গিয়ে ডুবে, 

যেত। অথচ কাহিনীকার বা ইতিহাস লেখকেরা বললেনঃ এ হিরো সেপ্টসের 
হিরো । কিন্তূ একথা সর্বেব মিথ্যা । যুগে যুগে 'অনেক মানুষ মরেছে আর 
তাদের মৃতদেহগুলো৷ পোকায় কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, কিন্তু নিছক প্রেমের জন্তে 

কেউ মরেনি। 

অর্প্যাপ্তো । আমি কখনো এই ধরণের মনোভাবাপন্ন রোজালিন্দকে পেতে চাই 
না। কারণ তার ক্রুদ্ধ জ্রকুটি আমি সহ করতে পারবনা । আমি তাহলে 
মরে বাব। 

রোজালিন্দ। রোজালিন্দ কখনো তার হাত দিয়ে একটা মাছিও মারতে 

পারবে না। মাহুষ ত দরের কথা। যাক ও কথা, এবার আমি সত্যিকারের 

খুব ভাল মেজাজের রোজালিন্দ হব। এখন বল কি তুমি চাও। যাচাইবে 

তাই দেব। 

অর্ন্যাণ্ডো। আমি শুধু চাই তুমি আমায় ভালবাস রোজালিন্দ। 
রোজালিন্দ। হ্য1, আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসব । শুক্রবার শনিবার এবং 
সব দিন। 

অন্্যাণ্তো । তুমি আমায় গ্রহণ করবে ত ? 

রোজাপিন্দ। তোমাকে ত বটেই তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কুড়িটা 
অল্যার্ডো। | 

অর্পযাণ্ডে। কি বললে তুমি? 

রোজালির্দ । তুমি কি সং নও? 
অর্পাণ্ডো আমি আশা করি আমি সৎ। 

রোজালিন্দ। আচ্ছা, মান্য ভাল জিনিস ৩ অনেক বেশী করে পেতে চায়। 

হুতরাং তুমি যদি ভাল হও তাহলে আমিও অনেক অর্লযাণ্ডো পেতে চাইব। 
এস বোন। তুমি হবে আমাদের পুরোহিত এবং আমাদের দুজনের বি্বে 
দেবে। অর্ল্যাণ্ডে, তোমার হাত দাও। তুমি কি বল বোন? 

অর্ন্যাণ্ডো। আমিও অনুরোধ করছি, আমাদের বিয়ে দিয়ে দাও 

সিলিয়!। আমি মন্ত্র জানি না। 

বোজালিন্দ। তৃষি এইভাবে শুরু করবে-_তুমি কি অর্ন্যা্ডো__ 

সিলিয়া। ঠিক আছে, তোমরা! তৈরি হও। আছ্ছা উচ্ইটি নি 
রোজালিন্দকে তোমার পত্বীরূপে পেতে চাও ? 
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অর্ল্যাণ্ডো। হ্যা, আমি পেতে চাই । 

রোজালিন্দ। কিন্তু কবে? 

অর্প্যান্তো। কেন, এখনি ; যে মুহূর্তে তুমি আমাদের বিয়ে দিয়ে দেবে। 
রোজালিন্দ । তাহলে তোমায় বলতে হবে, “আমি তোমায় পত্বীরপে গ্রহণ 
করলাম রোজালিন্দ।; 

অর্লাণ্ডো। আমি তোমায় পত্রীরূপে গ্রহণ করলাম রোজালিন্দ। 
রোজালিন্দ। আমি তোমার পক্ষের কর্ভাব্যক্তি ও পুরোহিতকে ডেকে 
পাঠাতে পারতাম। কিন্ত তা আর চাই না_-আমি তোমাকে স্বামীরূপে 
গ্রহণ করছি অর্ল্যাণ্ডো। পুরোহিতের মন্দির থেকে একটি অল্পবয়সী মেয়ে 
আরো! বেশী জোরে চলে এবং মেয়েমাহ্ুষের মন তার কাজের থেকে বেশী 

জোরে ছোটে'। 

অর্লাাণ্ডো ॥ মানুষের সব চিস্তাই দ্রুতগামী । তাদের যেন ডানা আছে। 
রোজালিন্দ। এখন বল, তাকে পাবার পর কতদিন ধরে তাকে জীবনে ধয়ে 

রাখবে? 

অর্যাণ্ডো । সারা জীবন এবং আর একদিন । 

রোজালিন্দ। তার থেকে সারাজীবন কথাটা বাদ দিয়ে বল শুধু “একদিন+। 

না না অল্যাণ্ডো, মানুষ বিয়ের আগে যখন প্রেমের কথা বলে তখন তাদের 

এপ্রিল মাসের বসন্ত বাতাসের মত উচ্ছল মনে হয়। কিন্তু বিয়ের পরেই 
তাঁরা হয়ে যায় ডিসেম্বর মাসের শীতের বাতাসের মত জড়তাপুর্ণ। আৰ 
মেয়েরাও বিষের আগে মে মাসের গ্রীম্মের আকাশের মত দেখায়, কিন্ত 

বিয়ের পর সে আকাশের রং যায় বদলে । দেখ মোরগ যেমন তার মৃরগীকে 
সব সময় চোখে চোখে রাখে বিয়ের পর আমিও তেমনি তার থেকেও ঈর্ধাকাতর 
হব, বৃষ্টিকাতর তোতাপাখির থেকেও আমি চীৎকার করব, বনমানুষের থেকে 

আমার দাত হবে ধারাল আর বাদরের থেকেও আমি হব লোভী । 
তুমি বখন খুশিমনে থাকবে আমি তখন বর্ণাতীরবতিনী ডায়েনার মন্ত 
অকারণে কীাদব, আবার যখন তুমি ঘুমোতে চাইবে তখন হায়েনার বন্ধ 

অটহাসি হাসব। 
অর্ন্যান্ডো। কিন্ত আমার রোজালিন্দ কি তাই করবে? 
রোজীলিন্ম। আমি আমার জীবনের বিনিময়ে শশথ করে বলছি সেঞ 
ছি করবে। 
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জর্গযাণ্ডো। কিন্ত সে বৃদ্ধিমতী। 

€বাজালিন্দ। বৃদ্ধি ন! থাকলে সে ত এসব করতেই পারত না । যার ধত বেশী 

বৃদ্ধি থাকে, সে-ই তত খেয়ালী ও স্বাধীন প্রকৃতির হয়। মেয়েদের বৃদ্ধি এত 
বেশী যে যদ্দি সে বৃদ্ধিকে দরজ! দিয়ে ভাল করে আটকে রাখ তাহলে ফাক দিয়ে 
পালিয়ে যাবে, বাক্সের মধ্যে যদি বদ্ধ করে রাখ, তাহলেও ফুটো কবে পালিয়ে 

ঘাবে। ঘরে যেভাবেই বন্ধ করে রাখ না কেন, চিমনির ধেখয়ার সঙ্গে তা 

পালিয়ে যাবে। 

অর্নযাণ্ডো। কোন লোকের যদি এমন বুদ্ধিমতী স্ত্রী থাকে তাহলে সে নিশ্চয় এত 

বৃদ্ধি কোথায় রাখবে? 
রোজালিন্দ। না, না, বুদ্ধিটা যাতে খুব বেশী না বাড়ে তার জন্যে তোমাকে 
আগে হতেই তা দমন করতে হবে, তা না হলে কোনদিন দেখবে তোমার স্ত্রীর 

বুদ্ধি তোমার কোন প্রতিবেশীর বিছানায় গিয়ে ঢুকেছে । 

অর্ন্যাণ্ডো। তাই যদি হয় তাহলে কোন বুদ্ধি দিয়ে সে তার এই বুদ্ধির কাজের 
অজুহাত দেখাবে? 

রোজালিন্দ। কেন, সে বলবে সে তোমাকে সেখানে খুজতে গিয়েছিল। তার 

মূখে ধতক্ষণ জিব থাকবে ততক্ষণ তাব মুখে কোন উত্তরের অভাব হবে না। 

যে তার নিজের দৌষটাকে স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে না পারবে সে ধেন নিজের 
হাতে কোনদিন ছেলে মানুষ না করে, কারণ সে তাহলে বোকার মতই সন্তান 

প্রসব করে যাবে। 

অর্ল্যাণ্ডো । মাত্র ছুঘণ্টার জন্য আমি একবার তোমায় ছেড়ে যাব 
রোজালিন্দ । 

রোজালিন্দ। হায় প্রিয়তম, দুঘণ্টা তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না। 

অর্ন্যণ্ডে! । ছুটোর সময় আমায় ডিউকের ভোজসভায় যোগদান করতে হবে, 

তারপর আবার তোমার কাছে চলে আসব। 
রোজালিন্দ। ঘা খুশি তোমার করো। আমি জানতাম তুমি এইরকম করবে। 
আমার বন্ধুরা এইরকম বলেছিল, আমি নিজেও তাই ভেবেছিলাম। বুঝেছিলাম 
€তোধামোদের হরে তুমি মিথ্যে প্রেমের কথা শোনাচ্ছ। আসলে তুমি আমায় 
ফেলে চলে যেতে চাইছ, এর থেকে মৃত্যুও ভাল। বেলা ছুটোর সময় 
ফিন্পবে বললে? | 

অর্জযাণ্ডে।। হ্যা বোজালিন্ন। 
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রোজালিম্দ। আমার দিব্যি করে আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, 

যদি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো অথবা একঘণ্টার এক মিনিট পরে 

আস তাহলে আমি তোমাকে সবচেয়ে সকরুণ প্রতিশ্ররতি ভঙ্গকারী এবং 

ব্যর্থ প্রেমিক বলে যনে করব। মনে করব তুমি যাকে বোজালিন্দ বল তুমি 
তার সম্পূর্ণ অযোগা | ম্ৃুতরাং আমার সমালোচনার কথা মনে রেখে তুমি তোমার 

প্রতিশ্াতি মেনে চলার চেষ্টা করবে। 

অর্ন্যাণ্তো। তুমি আমার সত্যিকারের রোজালিন্দ হলে যেমন তোমার 

কথা মানতাম তোমার কথা তার থেকে কম কিছু মানব না। ম্থতরাং 

বিদবায়। ূ 

রোজালিদ । ঠিক আছে, এসব বাপারে সময়ই হচ্ছে একমাত্র বিচারক । 

স্তরাং এ বিষয়ে তোমার সততা সময়কেই বিচার করে দেখতে দাও। 

বিদায়। ( অলাণ্োর প্রস্থান ) 

সিলিয়া। তৃমি তোমার এই সব প্রেমের কচকচিতে আমাদের নারীজাতির 

অপমান কবেছ। তুয়ি তোমার পুরুষের পোষাক মাথায় তুলে সারা জগৎকে বলে 

দাও যে, পারি ভার নিজের বাসাকেই কলুষিত করেছে অর্থাৎ তুমি নারী হয়ে 

নারীজাতির অপমান করেছ । 

রোজালিন্ । থ্রী বোন আমার, লন্খ্মীসোন! বোন আমার, তুমি জান না কত 

গভীর আমার ভালবাসা ; কিন্তু সেটা ঠিক বোঝানে! যাবে না । কারণ আমার 

প্রেম হচ্ছে পতগাল উপসাগরের মত এমনই অতলাস্তিক যে তার গভীরতাটা ঠিক 

সাঁপা যাবে শা। 

সিলিয়৷। অখবা এমনও হতে পারে। তোমার ভালবাসার তল (নেই বলেই 

হুয্কত তা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে । 
রোজালিন্দ। না; ভেনাসের সেই অবৈধ ছু সন্ভান, ক্রোধ আর উত্মত্তা 
হতে ঘার জন্ম, যে নিজে মন্দ বলে সকলের দিকেই কলুষিত করে তোলে-_ 

ভালবাসা । আহি তোমায় স্পাই বলে দিচ্ছি এযালিয়েনা, অর্লা্ডোকে 

চোখের আড়াল করে আহি কিছুতেই থাকতে পারব ন!। তার চেয়ে ৰরং 

নে না আস! পর্যন্ত কোন একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলব আর 

হা হতাশ করব। 

লিলির! । আর আমি হুযোব। (নকলের প্রস্থান ) 
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দ্বিতীয় দুষ্ট । বনভূমি 
জ্যাক ও বনবাসীর বেশে সভাসদগণের প্রবেশ 

জাাক। কে এই হরিণটাকে মেরেছে? 
জনৈক সভাসদ। আমি মরেছি মশাই । 

জাক। তাহলে ওকে রোমের বিজয়ী বীরের সম্মান দিয়ে ডিউকের কাছে নিয়ে 

গিয়ে হাজির করি। আর এই বিজয় গৌরবের চিহ্ুম্ব্ূপ ওর মাথার উপর 
হরিণের শিং দুটোকে বসয়ে দিলে খুব ভাল হয় । আচ্ছা বনবাসী; তোমর। এষন 

কোন গান জান না য! যুদ্ধজয়ের পর গাওয়া হয়? 

সভামদ । আজ্ছে হাণ, জানি বৈকি। 

জাক। গাও না। তা যেমনই হোক তাতে কিছু ধায় আসে না। যত খুশি 

জোরে চেচালেই চলবে। 

গান 

মাবুল ষে হরণ তাকে দাওগো উপহার, 

মুগচর্ম মাথায় শিং হবে কেমন বাহার 

তাকে দাওগো উপহার । 

তাবে গায়ে দাও মৃগচর্ধ মাথায় শিং দাও 

গানের মাল! গলায় দিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে যাও । 

ও বীর মশাই শিং পরতে লজ্জা করে! না 

এ শিং নিতে আছিম পুরুষ লজ্ভা পেত না। 

শিং শিং করবে নাক স্বণার কথা নয় 

বাপ ঠাকুর্দারা এ শিং নিয়ে পেত যে অভয় । 

ততীয় দশ । বন 

রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রবেশ 
রোজালিন্দ। নাও এখন কি বলবে এবার বল। এখনে! কি হৃঘণ্টা কাটেনি? 
কী হলো, অর্লাণো। এলন। ত! 

সিলিয়। । আমি বলতে পারি অন্তরে পবিজ্র ভালবাসা, না আঃ 

হাতে তীর ধস্থক নিয়ে সে বেমালুম ঘুমিয়ে গেছে। দেখ, কে আবার এন্ধিকে 

আসছে। 

সিলভিয়াদের প্রবেশ * 

পিলভিয়াস। তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে যুবক। আমার 
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জত্মী ফেবি তোমাকে এই চিঠিটা দেবার. জন্ত আমায় পাঠিয়েছে । অবন্ঠ 
এ চিঠির মধ্যে কি আছে তা আমি জানি না, তবে এ চিঠি লেখার সম 
তার কুটিল ভ্রভঙ্গ আর তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে এর মধ্যে যথেষ্ট 

রাগের কথা আছে। তবে আমায় ক্ষমা করো, আমি একজন নির্দোষ দত 

ছাড়া আর কিছুই না। 

রোজালিন্দ। এ চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য নিজেই চমকে উঠে বেগে 

পালিয়ে যাবে! শোন সকলে, £ই চিঠিতে সে লিখেছে আমি দেখতে 
ক্ন্দর নই, আমি ভদ্রতা জানি না, আমি নাকি অহঙ্কারী আর সেইজন্য সে আমান 

ভালবাসতে পাবে না, অত্যাশ্য ফিনিক্সের মত ভালবাসার মানুষের যতই অভাৰ 

হোক না কেন। ভার এই চিঠি দথে আমার মজ'জ গেছে চটে । কেন, সে 

কি ভেঃবছে তার ভালবাসান্ধপ খরশেসের পিছনে আমি শিকারীত্র মত ছুটে 

চলেছি। কেন 'স এ চিঠি আমায় লিখতে গেল? আচ্ছা! রাখাল, আমার 

হনে হচ্ছে এ তোমারি চক্রান্ত। 

সিলিভিয়াস । না, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি । চিঠিতে কি .লধা আছে আহি 
জানিই না। চিঠিটা ফেবির লেখা । 
রোজালিন্দ। আসল কথায় এস। তুমি হচ্ছ একেবারে বোকা, পরেছে 

উন্মত্ত হয়ে বাছ বিচার না করেই শেষ সীমায় চলে গেছ। আমি দেখেছি 

তাব হাতের চাষড়াটা খুব মোট! আর তামাটে বঙের। আমি ত প্রথষে 

তেবেছিলাম হাতে সে তার পৃরনো দন্ডানা পরেছে, কিন্ত পরে দেখলাষ, 

এটা ভার হাত। তার হাতগুলো ঠিক পাকা গরিশ্নীর মত। যাই হোক 
ভাতে কিছু হায় আসে না। কিন্তু আমি বেশ বৃবাতে পারছি, এ চিঠি 
তার লেখা নয়, এটা নিশ্চয় কোন পুরুষের পরিকল্পনা আর পুরুষ যাহুঘেরই 
হাতের লেখা । 

নিলভিয়াস। আমি নিশ্চিতরূপে জানি, এটা! ফেবির হাতের লেখা। 
যোজালিন্দ। এ চিঠির ভাষ! যেমনি কর্কশ বা অভদ্র তেষনিই নিষ্ঠুর 
যেন হৃদ্ধে আহ্বান জানানো হয়েছে । খৃষ্টানবিরোধী তুকাঁদের মত নে 
জমার বিদ্বোধিত! করেছে । মেয়ের! সাধারণত; শান্ত ও ঠাণ্ডা! মাথার হয়, 
এমন তারক্কর রকমের অভত্র কথা তারা মনে আনতেই পারে না। কথাগুলো 

উপর থেকে যাই মনে ছোক না! কেন, মনের উপর একথার প্রভাব ইিওপিরাৰাসীৰ 
«ঘট কালো । তৃষি কি শুনবে চিঠিটি? 
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সিলতিয়াস। না না, তোমাকে আর পড়তে হবে না। আমি এখনো এর কিছুই 
শুনিনি, তবে ফেবি মেয়েটা যে নিষ্ঠুর একথা অনেক শুনেছি । 
রোজালিন্দ। সেই ফেবি আমাকে লিগ্ছল । দেখ দেখ, সেই নিষ্ঠুর মেয়েটা কেমন 
লিখেছে £ ( পড়তে শুরু করল ) 

, স্বর্গের দেবতা তুমি রাখালের বেশে নেমে এলে 
কুমারীর চিন্ব এক অগ্নিদাহে দগ্ধ করি দিলে। 

আচ্ছা, এইভাবে কোন মেয়ে কোন পুরুষের নিন্দে করতে পাবে £ 
সিলভিয়াস। এটাকে তুমি নিন্দে বলছ ? 

রোজালিন্দ। দেবত্ব পরিহার করি শেষে 

বাসনা এতই তোমার মানবকল্গার চিত্তনাশে « 
এমন নিন্দে মন দোক্াবোপ কখনো শুনেছ ? 

কত মানুষের প্রেমকটাক্ষ সয়ে গেছি অবিরুল 

কিন্ত আমায় টলাতে পারেনি রয়ে গেছি অবিকল। 

আমাকে আবার পশ্ত বলতে চয়েছে ' 

চিনে ঘদি এত প্রেম জাগে তব শুধু আখিবিষে 

প্রীতিনষ় দষ্টিশবে তব 
কী মধুর পরিণাম হত অবশেষে ' 

ভৎসনা শুনে ষ্দি এত ভালবাসি, 
মধুর বচনে হত কী আনন্দরাশি । 

এই প্রেমপত্র যে বয়ে নিয়ে যাবে 

জানে না সে 
মোর চিত্ত তব প্রেমে চিরদিন শুধ ভবে রৰে। 

তার হাতে বলে দিও হে যুব! স্থজন, 

আমার প্রেমেরে করে! গ্রহণ অথবা বর্জন । 

আমার প্রেমেরে যদি করগে! ব্জন 

মৃত্যুকে ভালবেসে করি বরণ। 
সিলতিয়াস। একে তৃমি ভতসন! ব! নিন! বল? 

সিলিয।। হায় হায়, মেবপালক ! 
যোজালিন্দ। তুমি বাকে করণা করছ, ও করুণার যোটেই যোগ্য নয়। 
আচ্ছা রাখাল, যি এই ধরণের মেয়েকে এর পরেও ভালবাসবে । ও 
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তোমাকে বাবন্্ হিসেবে ব্যবহার করে কতকগুলো মিথো স্বর বাজিয়ে 
যাবে আর তুমি তা সহ করবে। না না, কখনই এটা সম করা উচিত না। 
'আচ্ছা তোষার ঘা! খুশি করগে। কারণ আমি দেখছি প্রেম তোমায় বশভৃত 
করে এক পোষা সাপে পরিণত করে তুলেছে । তাকে গিয়ে বলগে, বদি সে আমায় 
ভালবাসে তাহলে সে যেন আমার প্রতি তার সেই ভালবাসা তোমাকে দান কবে। 
আর তা বদি না করে তাহলে আমি একমাত্র তোমার অনুরোধ ছাড়া কখনো. 
তার মুখদর্শন করব লা। যদি তুমি প্রকৃত প্রেমিক হও তাহলে আর কোন কথ! 

না বলে আমার কথামত কাজ করো, এখানে আরো লোক আসছে । 
( সিলভিয়াসের প্রস্থান ) 

অলিভারের প্রবেশ 

অলিভার | নমস্কার হে ভদ্র স্থজন। বলতে পার এই বনের উপাস্তে অলিভকুছে 

ঘেরা কোথায় একটি কূটির আছে + 
সিলিকা! এখান থেকে পশ্চিম দিকে গিকে নি্নমিতে এক কলম্বরা ন্দী পাবে; 

তার পারে ঘন ঝাউবন। তার বা! দিক ধরে কিছু দর গেলেই পাবে সে কুটীর। 

কিন্ত এখন ত সে কুটীর বন্ধ, এখন সেখানে কেউ নেই। 
অলিতার। মূখে কথা থেকে গেখের যদ্দ কোন লাভ হয় অর্থাৎ মুখের 
কথায় যে নির্দেশ পেয়েছি তা চোখে দেখ! বন্বর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাই । 

দেহের বর্ণনা থেকে তোমাদের চিনবার চেষ্টা করি। তাদের বয়স পোষাক 
আশাকের যে বর্ণনা দিয়েছে তা হচ্ছে এইরকম ; ছেলেটি স্থ দর, একটা 

নারীস্থলভ ভাব আছে চেহারার অধ, দেখে মনে হবে পর্ণযুবতী বিবাহযোগা! কন্তা, 
আর তার সাথী মেয়েচি তার থেকে একট মাথায় ছোট, গায়ের বংটা একট বেশী 
তাষাটে । আচ্ছা, আমি যে ঘরের কথা শুধোচ্ছিলাম তুমিই কি সে ঘরের মালিক 
নও? 

সিলিকা । তুহি যখন প্রশ্ন করেছ তখন মিথ্যে বলব না, আমর দুজনেই তার 

মালিক । 
অলিভার । জর্লাণ্ডে আমায় তোমাদের কাছে পাঠিয়েছে । আর যে 
বববকফে সে রোজালিন্দ বলে ডাকে তাকে সে এই রক্তষাথা কঙালটা দিতে 
বলেছে। | 
সোজালিন । আমিই সেই হৃবক। কিন্তু এর যানে আমরা কি কষে 

ব্বাৰ | * 
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অলিভার । এটা আমার পক্ষে সত্যিই বেশ কিছুটা লজ্জার বিষয়। যখন 
জানতে পারবে আমি কে, কেন এবং কিভাবে এখানে এলাম এবং কোথায় এই 
রুমাল বক্তাক্ত হলে! তখন তোমরা হয়ত আমাকেই লজ্জা দেবে। 
সিলিয়া। ॥আমি বলছি, তুমি তা বল। 
অলিভার। অর্লযাণ্ডো যখন তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয় তখন 

পে এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবে বলে কথা দিয়েছিল। তিক্ত মধুর 

কল্প মনে ভাজতে ভখজতে সে বলের ম্ধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিল। 

হঠাং *থের পাশে চোখ মেলে দেখে এক প্রকাণ্ড বুড়ো ওক গাছ যার কাণ্ড ও 
শাখা ্রশাধাগুলোতে স্ুদীর্ঘকালের বার্ধকোর জন্য শ্যাুলা ধরে গেছে এবং 

যার মাথার উপবটা শুকিয়ে পাতা ঝরে গেছে, তার তলায় চুলদাড়িওয়ালা 
অপবিচ্ছন্ন একটি লোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আর তার ঘাড়ের কাছে একটা 

সবৃজ চকচকে সাপ ফণা দোলাচ্ছে আর [লোকটা মুখ খুললেই তাকে ছোবল 

মারবে বলে স্থযোগ খ'জছে। কিন্তু হঠাৎ অর্লাপ্োকে ছেখতে পেয়েই 

সাপটা একট! ঝোপের মধ্যে চলে গেল । সেই ঝোপের মাঝখানে আবার একটা 
সিংহী ছিল ছুই থাবা পেতে, মাটিতে মাথা রেখে বিড়ালের মত তীক্ষ চোখে 
তাকিয়ে দ্বস্ত লৌকটা৷ কখন জাগবে তার অপেক্ষা করছিল। কারণ সিংহদেন 

এমনই একটা রাজকীয় মেজাজ আছে যার জন্ত তারা মৃতের মত দেখতে কোন 

প্রাণীকে শিকার করে না। এই দৃশ্ট দেখে অল্যাঞ্ডো লোকটার দিকে এগিয়ে 

গিয়ে দেখে লোকট! তার ভাই, তার বড় ভাই। 
সিলিয়া | হা, হা, আমরা তাকে সেই ভাইএর কথ! অবস্ট বলতে শুনেছি। 

কিন্তু লোকট! এমনই অন্বাভাবিকভাবে নিষ্ঠ্র ঘে তার তুলনা পাওয়াই 
যায় শা। 

অলিভার। তার বলার কোন দোষ নেই, সে ঠিকই বলেছে। আমিও 
জানি লোকট! সতাই অস্বাভাবিক । 

রোজালিদদ। কিন্তু অর্লযাণ্ডোর খবর কি? সে কি লোকটাকে সেই হ্ষ্ধার্ড 

সিংহীর মুখে একা ফেলে রেখে চলে এসেছে? 

অলিভার ৷ ছু ছুবায় সে তাকে ফেলে চলে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্ত 

যে দয়া প্রতিশোধবাসনাযর় থেকে সব সময়েই মহ্ত্বর. যে সভাবসিদ্ধ উদারত! 

বাস্তব অবস্থার চাপের নাগালের অনেক উর্ধে, সেই দয়া আর উদ্ারতাই 

তাকে সিংহীটার' সঙ্গে সম্থখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে। তবে পিংহীটাও খুব তাড়া- 
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হাড়ি জখম হয়ে পড়ে । তাদের লড়াইয়ের শব্বে আমি গভীর স্ব €খকে হঠাৎ 
জেগে উঠি। 

সিলিয়া। তুমিই কি তার ভাই? 
ঝোজালিন্। তোমাকেই সে কি উদ্ধার করেছে? 

সিলিয়া। তুমিই কি এর আগে তাকে কতবার খুন করার চক্রান্ত কবেছিলে ? 
অলিভার । আমিই অবশ্ সেই পোক; তবে সে হচ্ছে আগেকার আমি, 

এখনকার আমি নয়। এখন একথা স্বীকার করতে কোন লঙ্জা নেইষে 

আমি আগে ওই ধরণের লোক ছিলাম বটে কিন্ত এখন আমি একেবাণে পাণ্টে 

গেছি, এখন আমি এক নতুন ও মধুর জীবনের আম্বাদ পেয়েছি । 
রোজালিন্দ । কিন্তু রুমালটা এক্তাক্ত হলো কি করে? 

অলিভার । একে একে বলছি। ছুই ভাইএর দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জপ্প ঝরতে লাগল দুজনের চোখে । আরম তাকে 

কেন করে এই বনে এসেছি তা সংক্ষেপে বললাম । অবিরল অশ্রধারায্ 

পরিন্বাত হয়ে উঠল আমার প্রতিটি কথা। তারপর সে আমায় নিয়ে 

গেল ভিউকের কাছে। তিনি কচু খগ্য আর পোষাক দিয়ে আপ্যায়ন 

করলেন আামায়। ভ্রাতপ্রেমের বন্ধনে আমাদের দুই ভাইকে এক 

কবে বেধে দিলেন তিনি । ভাবুপর অল্যান্ডো আমায় নিযে গেল তার 

গুহাতে। সেখানে গায়ের জামা খুলতেই দেখা গেল তার বাহু থেকে 

খানিকটা যাংস সিংহীটা ছিডে নিয়েছে; সমস্তক্ষণ তাই রক্ত ঝরছিল। 

এরপর সে মৃছিত হয়ে পড়ল এবং মৃছর মাঝেই সে রোজালিন্দের নাম 

করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তাঁকে সুস্থ করে তুললাম, তার হাতটা 
বেধে দিলাম । আরও কিছুক্ষণ পর তার বৃকেয় হৃৎপিণ্ডটা একটু সুস্থ সবল 

হয়ে উঠলে সে আমায় এখানে পাঠাল আপনাদের পুরোপুরি সব ঘটনাটা 
জানাবার জন্তে। আপনাদের সঙ্গে আষার কোন পরিচয় নেই কিনা তাই 
সব কিছু খুলে বলাম । এবার আশা করি আপনারা! তাকে তার ভঙ্গ প্রতিশ্রুতির 
জন্ড ক্ষমা! করবেন। আর এই জন্ম সে বাকে খেলচ্ছলে বরোজালিনদ 

লে ভাকে সেই বাখাল বূবককে তারই রক্তে তেজ! এই রুমালটা দেবার জন্টে 
ছিয়েছে। ( বোজালিন্দ মুছিত হয়ে পড়ল ) 
লিলির । কি হলো, গ্যানিমীড ' গ্যানিধীত কথা বলো। : 
অঙিভার | বক দেখলে অনেকেই মৃছ৭ ধায়। 
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সিলিয়া। এ ছাড়াও এর মধো আরো বাপার আছে। গানিমীভ বোন 
আমার। | 

অলিভার দেখ, দেখ, সে সুস্থ হয়ে উঠছে। 
রোজালিদ। আমায় ঘরে নিয়ে গেলে ভাল হুত। 

সিলিয়।। আমর! তোমাকে ঘরেই নিয়ে যাব। আমার অনুরোধ আপনি দয়! 

করে ওর হাতটা একুবার ধরুন | : 
অলিভার । মনটাকে চাঙ্গা করে তোল যুবক । তুমি একজন পুরুষ মানুষ ৷ কিন্তু 
মনে “তামার পুর্ুষোচিত তেজ কোথায় ? ূ 

রোজালি'"। হাঁ, আমি স্বীকার করছি, আমার মনে সে তেজ নেই। কিন্তু 

যে কেউ দেখলেই বুঝতে পাঁরবে আমি বেশ নিপৃ'তভাবে ভান করেছিলাষ । 
তোমার ভাইকে গিয়ে বলব কেমন চমংক'রভাবে আম মৃছ্রর ভান 
করেছিলাম । হাঃ হাঃ হাঃ। 

অলিভার । নানা, এটাকে কখনই মৃছণব ভান বলে না। তোষার চোখ মুখ 

দেখে বেশ বোঝা যায় তার প্রতি তোমার সহাম্থভূতি একেবারে খাটি । 
বোজালিনন । না না, আমি বলছি এটা ভান। 
অলিভার । ঠিক আছে, তাই যদি হয়, তাহলে এবার বেশ শক্ত হয়ে ভান কৰে 

পুরুষের মত পুরুষ হও । ূ 

রোজালি”। তাই ন' হয় কর্ছি। কিন্ত রাত্রির মত অগ্কত: বদি নাবী হতাষ 
ত ভাল হত। 

সিলিয়া। এই যে তোর মুখ ক্রমশই মলিন হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা মশাই, 
আপনিও দয়! করে আমাদের বাড়িব দিকে চলুন । আমাদের সঙ্গে চলুন। 

অলিভার । হ", আমি যাব কারণ রোজ্বালিন্দ, তুমি আমার ভাইকে ক্ষমা করেছ 
কিনা সে খবরটা তাকে গিয়ে দ্বিতে হবে। 

রোজালিন্দ। উত্তর একটা যাহোক দেব। তবে তোমাকে আমার যিনতি, 

তোমার ভাইকে যেন আমার ভান করার কথাট! ভালভাবে বৃঝিয়ে বলো! ৷ তুমি 

কি আমাদের সন্ধে যাবে? তাহলে এস। ( সকলের প্রস্থান ) 

পঞ্চম অস্ক 
প্রথম কৃস্ত। বনভূমি । 
টাচস্টোন ও অদারীর প্রবেশ 

টাচস্টোন। ধৈর্য ধরো, লক্ষী অদাবী, আমরা! বিয়ে করায় অনেক সময় পাব। 
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অন্ধারী। আমার মনে হয়, বুড়ো লোকটা যাই বলুক না কেন, পৃরোহিতটা 
ভাল ছিল। 

টাচস্টোন। না অদারী, অলিভার লোকটা দুষ্ট ওকৃতির। মার্টেক্সট সত্যিই 
বদমায়েস। কিন্ত অদারী, এই বনেতে একটা ছোকব! আছে য তোমার ওপয় 
তার দাবি জাণাচ্ছে। 

অদারী। ও», আমি জানি কে, আসলে আমার প্রতি ভার কোন আগ্রহই নেই । 

তুমি যার কথ! বলছ -স এখানেই আসছে। 
উইলিয়মের গুবেশ 

টাচ্টোন | মদ মার মাংস পেলে যেমন হয় "কান ভাডের দেখা পেলে 

তেমনি আমার মনে হয়। আমি সত্যি করে বলছি, আমাদের যাংদর 

বৃদ্ধি আছে তারা তাডাতাড়ি "হয কোন কথাব জবাব দিতে পারে। 

আমরা মাম্তবক দেখলে ঠাষ্রা বিদ্রপ করবই, আমরা চুপ কবে থাকতে 

পারি না। 

উইলিয়ম। কেমন ভাল আছ ত অদারী ' 

অদ্দারট। ঈশ্বরের কৃপায় আশা করি চুমিও ভাল আছ উইলিয়ম | 

উইলিয়ম। মহাশয়, আপনাকে নমস্কার 

টাচস্টোন। নমস্কার বন্ধু। তবে ঈগগির তোমার মাথায় ঢাকা দাও। 

ঢাক। দাও না সৃতি বলছি, কথা শোন, মাথা আঢাকা রেখো না। তোমার 

বয়স কত হলে! £ 

উইলিয়ম । পঁচিশ বছর । 

টাচস্টোন। বয়সটা ঠিকই উপযুক্ত | তোমার নাম উইলিয়ম না? 
উইলিয়ম । আমার নাম উইলিয়ম। 

টাচক্টোন।। হোমার নামটাও ভাল। তোমার জন্ম কি এই বনেই 

হয়েছে? 

উইলিয়ম। আজে হ্যা, ঈশ্বরকে এজন্ত ধন্যবাদ । 

টাচস্টোন । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বাঃ খাসা! উত্তর ত। তোমর! কি ধনী লোক ? 

উইলিয়ম | আছে ধনী মানে, একরকম। 

টাচস্টোন। একরকম। বেশ ভাল, পুব ভাল। তবে পুরোপুরি ধনী নয় বলে 
একেবারে ভালও বলা যায় না। কারণ ওরা একরকম ধনী। তোমার কি জ্ঞান 

বৃদ্ধি আছে? 
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উইলিয়ম। আজে হ্যা, আমার ভালই বৃদ্ধি আছে। 
টাচস্টোন। কেন তুমি ভাল বললে। আমার একটা প্রবাছবাক্ মনে পড়ে 
গেল, একমাত্র বোকারাই মনে করে তারা জ্ঞানী, কিন্ত যার! প্রকৃত জ্ঞানী 
তারা নিজেদের বোকা] বোন ভাবে । এক নাস্ছিক দার্শনিক ছিলেন, তাঁর 

আঙ্গুর খাবার ইচ্ছে হলেই তার মুখ হা করতেন আর মুখে আশ্গুরটা পুরে , 

দিতেন। তার মানে তিনি বলতেন আঙ্গুরের জন্ম হয়েছে তাকে খাবার 
জন্যে আর ঠোটের ধর্ম হচ্ছে হা করা। তুমি কি এই কুমারী মেয়েটিকে 

ভালবাস ? 
উইলিয়ম। "আজ হ্যা, আমি ভালবাসি। 

টাচস্টোন। দাও, তোমার হাত দাও। তৃমি কি লেখাপড়া শিখেছ ? 
উইলিয়ম। আ:জ্ঞ না। 

টাচস্টোন। তাহলে আমার কাছে শেখ। কোন কিছু চাওয়া মানেই 
পাওয়া নয়। 'আর একদিকে পাওয়। মানেই আর একদিকে না পাওয়া। 

অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধিতে বলে, পেয়ালা থেকে গ্লাসে পানীয় জল ঢাললে গ্লাসটা 

ভতি হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পেয়ালাটা খালি হয়। তার মানে একই সঙ্গে 

একই জিনিসকে দুজনে পেতে পারে না। সব পণ্ডিতরাই বলে থাকেন, অহং 

মানেই তিনি। এখন দেখ, তুমি অহং নও, আর তিনিও নও। আমি হচ্ছি 

অহৃং, স্থৃতবাং আমিই তিনি । 

উইপিম্বম। কেতিনি? 

টাচস্টেন। সেই তিনি ধিনি নারীকে বিয়ে করবেন। স্থুতরাং মূর্খ মশাই 

কেটে পড়ুন। মোটা কথায় বলতে গেলে বলতে হয় এই মেয়েটির সাহচধ ত্যাগ 

করো, আর তোমাদের ভাষায় যার মানে হলো মেয়েটির সঙ্গ ছাড়ো। সব 

মিলিয়ে আসল কথা হলো, £ই মেয়েটির সঙ্গ ছাড়ো আর যদি না ছাড়ো 
ত তুমি বিনষ্ট হয়েছ। যাতে আরো ভাল করে বৃঝতে পার তার জন্য বলতে হয় 

তুমি মরবে । তার মানে আমি তোমাকে হতা! করব, সরিয়ে ফেলব পৃথিবী 

থেকে, তোমার জীবনকে মৃত্যুতে পরিণত করব, তোমার স্বাধীনতাকে 

পরিণত করব বন্ধনে । আমি তোমায় বিষ প্রয়োগ করব অথব1 লাঠিছ্বারা 

প্রহার করব অথবা কোন ইম্পাতের ছুরি দিয়ে তোমায় খতম করব । তোমার 

সঙ্গে ঝগড়ার খাতিয়ে তর্ক করব, তর্কে পরাস্ত করব। একটা ছুটো নয়, আমি 

তোমায় দেড়শো। উপায়ে মারব। ত্তরাং ভয্বে কাপতে কাপতে সরে পড়। 
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অদ্ভারী। ভাই কর লক্ষ্মী উইলিয়ম। 

উইলিয়ম । ভগবান আপনাদের মুখী করুন। (প্রস্থান ? 
| কোবিণের প্রবেশ 

কোরিণ। আমাদের দাদাবাব আর দিদ্দিমণি তোমায় ডাকছে । 

টাচস্টোন। চল চল, প. চালিয়ে তাডাতাড়ি চল অদারী। যাচ্ছি ধাচ্ছি। 

€( নকলের প্রস্থান ) 
দ্বিতীয়ে দৃশ্টা। বনভূমি । 

অল্লযাপ্ডো « অলিভাবের প্রবেশ 
অল্যাপ্ডো । “ই সামান্য প্রচয়ে ও আলাপেই তাকে তামার ভাল লেগে 

গেল-_এট! কি সহ্ৃব? দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ভালবেনে ফেললে ? আর 

ভালবাসা মানেই তাকে প্রেমের কথ' শেশানে', তাল সম্মতি আদায় কবা। তুমি 

কি লত্যিই তাকে পাকার জন্ চেষ্টা ক বে? 

অলিভার । দেখ, আমাদের স্ব পরিচয় পেকে ভাব প্রতি আমার কামনার 

তীরত'), তার সম্মতি এবং আমাদের আকন্মিক প্রেমবিনিষয়- “সব বিষয়ে 

কোন প্রশ্থ করো না। শু আমার সঙ্গে সবর মিলিয়ে বল আমি এ্ালিয়েশাকে 

ভাঙগগবাসি; আবার তার সঙ্গ এক কাগ বল, সে আমায় ভাপবাসে। 

আমাদের দুজনের কথায় সায় দিয়ে কল, আমরা দুজনে যেন চিরদিনের জন্ত 

হ্ুখভোগ করে ষেডে পারি । এতে ভোমাও ভাল হবে। কারণ আমার 

পিতা স্যার রোল!গড তার উইলে বাড়ি ঘর ওঘে সব বিষম সম্পত্তির উল্লেখ 

করে গেছেন তা সব আমি তোমায় দিয়ে দেব আর আমি চিরকাল এই বনে 

রাখালদের ষত থেকে বাৰ। 

অল্্যাণ্ডে! । আমি মত দিলাম । কালই তোমাদের বিচ্কে হয়ে যাক। 

বিয়েতে আমি ডিউক আর তার সঙ্গীদের নিমন্রণ করব। তুমি গিয়ে 
এযাপিয়েনার সঙ্গে বোঝাপড়া করে| এখান আবার এ দেখ, আমার 

রোজালিন্দ আসছে। 

পোজাপিন্র প্রবেশ 

রোজাপি” । তগবান আপনাদের মঙ্গল করুন দাছা। 

লিভার । নমস্কার ভাই। : ( প্রস্থান ) 
রোজালিদ । ও আমার প্রাণের বন্ধু অর্ধযাণ্ডে, তোমাএ বুকে ব্যাণ্ডেজ বাধ! 

দেখতে আহার কত ক হচ্ছে হলে। 
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অন্যান । না, না, না বৃক নয়ত, আমার হাত। 

রোজালিন্দ। আমি ভেবেছল।'ম সিংহের থাবায় ছেোমার বুকটা আঁহস্ক 

হয়েছে। ূ 

অর্যাণ্ডো | হ্যা আহত হয়েছে বটে বে জ্কা সিংহের থাবীয় নয় কোন 

এক নানীর দি শবে । 

রোজলিন্দ। তোমার ভাঠ তোমাকে বলেছে সোমার বত্বমাখ' রুমাল দেখে 

আমি কেমন মুছণরু ভান করছিলাম ? 

অল । ভা বুলছে। কিন্ত ভার থেক আবে বিস্মায়ব কারণ 

আশ্ছ | 

বোজালন্দ । আমি জাটি তাম কি বলত চাইছ। না না, সাই এট 

৮০ কুব | সবচেনে দ্রুত আত্র আকশ্থিক বাপার হলো ছুটে ভেড়ার 

মারামারি আব সীভাবের বাকাজয় | সভা দছাক্তি করে বলুতিনঃ 'আঙি 

এসেছি, আমি দে:থছ্িত আমি জয় করেছি |? দের প্রেম” ঘটন'ট'ও ঠিক 

এমনি দ্রুত আর এমনি আকম্মিক। তোমার ভাই আর আমাব বোন 

দখা হওয়ার সংঙ্গ সঙ্গেই দুজন দুজনের পানে নিবিড় ভাবে তাকি:য়ছে, 

তাক'নোর সংঙ্গ সঙ্গে ভালবেসেতছ, ভালবাস:ত না বাসতে ছুজনে ছুজনের 

বিকুহে দদশ্বাস ফেলছে, সঙ্গে সঙ্গ তার কারণ জানতে চেয়েছে আর কারণ 

জানত পারার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারের চেষ্টা করেছে । এইভাবে সকার 

ধীরে ধীরে প্রেমে” সিশড় বেছে বিয়ের সুউচ্চ তরে উদে গেছে । ভার! 

প্রেমর কোপে পড়ে গেছে এবং ভাবা মিল'বই । লাঠির আঘাতেও ছাদের 

বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। 

অলাত্তো। ওদের কালই বি;য় হবে এবং ভিউক-ক ডেকে এনে ওদের ৰিয়ে 
দে€য়াব। কিন্তু অপুরর চাখ দিয় সুখকে দেখা যে কত ছুংংখর তা 

যদি বুঝতে ! আগামী কাল যতই ৬াবব, আমার ভাই তার আকাং খিস্ত 

বছ্কে পেয়ে কত হী হয়েছ, ততই আরো ছঃহের ভার তারাক্ষানত 

হব আমি। 

বোজালিন্দ । কেন, কাল আম ভেোযার রোভানিন/কে পাওয়ার ব বস্থা করে 

দিতে পাপি। 

অর্লযাণ্ডো। দেখ, শুধু একটা মাহুষের কথা ভেবে ভেৰে আর ৰাচন্ধে 

পাবি না। ্ 

১১৩ 
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রোজালিন্দ। আমি আর তাহলে তোমায় বৃধ! কথা! বলিয়ে ক্লান্ত করব 

না। তুমি জেনে রাখ এখন আমি সত্যিই কাজের কথা বলছি। আমি জানি 
তুমি ভদ্র ও সৎ মনৌভাবাপন্ন। তুম আমায় ভালভাবেই জান, স্থতবাং নতুন 
করে তুম আমার বৃদ্ধির পরিচয় পাবে অথবা তৃমি আমায় আগে বেশী 
করে শ্রদ্ধা করব -এজন্ধ কিন্তু আরম একথা বলছি না। আমি শুধু তোমার 

ভাল করত চাই এবং তার প্রাতদানে আমাকে কিছুই দতে হবে 

না। ভবে বিশ্বাস কে আমি অনেক আসষ্বক সম্ভব করে তুলতে 

পারি । আমার বয়স যখন তিন তখন থেক এক ওস্তাদ যাছুকবের 

কাছে আনম য'ছুবগ্ত: শিবে আল্ছ। লোকটা « ব্ষিয়ে গভার গানের 

অর্ধিকাঁণি, অধচ খার'প নমঘ। সেই বিদ্যার বল বলছি, ফি মি তোমার 

রোজালিন্*তক সমস্ত অহর চিপয্প় লিবিউভাবে ভালবাস, তোমার হাপভাখ 

দেখ যা মুন হয়, তাহলে কাল তামার ভাইএর সঙ্গে আলয়েনার বখন 
বিষ্বে হবে তখন রোজালি তকে হুথি বিয়ে করতে পারবে । আমি জানি 

ভাগ্যের বিধানে আজ দস কি অবস্থ'€ মদে পডেছে এবং তোমার 

যদি .ক'ন অন্বিধা নাকে তাহলে কাল তাক সশীরে নিরাপদে 
তোমার চোখের সামনে হাজির করানো আমার পক্ষে মোটেই অপগ্ব 

হবে না। 
অর্লাগ্তা। ঠাট্রা করছ না ত? একপা সতা করে বলছ ত” 

রোজালিন্দ। হদ্দিও আমি নিজ্জেকে যাছুকরু বলে পরিচয় দিয়েছি তথাপি 

যে জীবন আমি সবচেয়ে ভালবাদি আমার সেই ভীবনের নামে শপথ করে 

বলছি, একথ। সত্য। সুতরাং ভাল পোষাক পরো, বন্ধুবান্বব.দর নেমন্থর 

করো, কারণ যদ্ধি তৃমি চাও তাহলে কাল তোমার সঙ্গে রোজালিণের বিয়ে 

হবেই । 
সিলভিয়া ও-ফেবির প্রবেশ 

গুই 'দখ, এখানে আবার আনার একজন প্রেনিকা আর সেহ প্রেমিকার একজন 

প্রেষিক আসছে । 

ফেবি। আজ্ছা যুবক, আমি যে চিঠিটা তোমায় লিখেছিলাম, সেটা ডুমি অপধকে 
দেখিয়ে আমার প্রতি অন্যায় ককেছ। 

রোজালিদ। যদি তা করে থাকি আমি ও গ্রাহথ করি না। আমি ইচ্ছা 

করেই তোমার প্রতি অভদ্র ও অবভস্থচক ব্যবহার করেছি। একজন 
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বিশ্বস্ত রাখাল তোমাকে সত্যি সতাই ভালবাসে) তার দিকে তাকাও, তাকে 
তাপবাস; সে তোমার আরাধন! করেছে তোমায় পাবার জন্য । 

ফেবি। লক্ষ্মী রাখাল, ভালবাসা কি জ্জিনিন তা এই ছোকরাকে বৃিয়ে 
দাও। 

দিলভিয়াম। ভালবাসা মানেই শুধু দীর্ঘশ্বাস আর অশ্র্জল ফেলা । ফেবির জন্ে 
আমি হাই করে চলেছি। 

ফেব। আম গান্নীডের জন্যে তাই করেছি 
অলাণেো। আমিও বোজালিণের জন্যে তাই করে চলেছি । 

রোজাল'” ॥ আমি কিন্ধ কোন নারীর জঙ্গে হা করুছি না। 

পসিলভিশাস। ভালবাসা মানেই অবুগ শিশ্বাস আর অক্লান্ত সেবা । ফেবির জন্যে 

লস বশ্বাস আর সেবায় পারত্ণ আমার অস্ত | 

ফেবি। গা নমীডর জন্যে আমার 'অন্তবও তাই । 

অল থা । পোজালি:“র জন্যে আমারও সেই অবস্থা । 

রান্জবাল”। কোন নারীতকই আমার দেবর কিছু নই। 

সিলাভয়ান। প্রেম হচ্ছে স্বপ্র দিয়ে রচনা করা অফুরন্ত কামনা বাসনা দিয় গড়া 
এক বন্ধ। ০প্রম সুধু আপাবনা, £কানচ কতবপালন, ধৈধ অধৈর্ধমেশা শুধূ 

এক নম্রতা, তিতিক্ষা, পাবত্রতা আর শুধুই বশ্াতা। ফেবির প্রতি সেই প্রেমে 

ভরা আছে আমার অন্তর । 

ফেবি। গানিমীডের প্রাত সেই প্রেম আমার অন্তরে । 

অল্যাণ্ডে । রোজালিন্দের জন্য আমারও সেই অবস্থা । 

রোজাল” । কোন নারীর জন্য আম 1কস্ত কোন প্র্রেম অনুভব 

করি না। 

ফেবি। (রোজালিদের প্রতি ) তাহ যাঁদ হয় তাহলে তোমাকে ভালবাসার জন্য 

আমায় দোষ দিচ্ছ কেশ? 

সিলভিয়াস। তাই যদি হয় তাহলে তোমাকে ভালবাসার জন্য আমায় দোষ 

দিচ্ছ কেন? 

অল্্যাণ্ডো। তাই দি হয় তাহলে তোমাকে ভালবাসার জন্ত আমায় দোষ 

দিচ্ছ কেন? 

রোজালিনদ। তুমিও আমার একথা বলছ কেন, তোমাকে ভালবাসার জন্য আমায় 

দোষ দিচ্ছ কেন? 
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অল্্যান্ডো। আমি বলছি তাকে ষে এখানে নেই আর যে আমার কথা ভনভে 
পাচ্ছে না। 

রোজালিন্দ। যাক দোহাই তোমাদের আর এসব কথা তুলো না। এষেন 
টাদ্দের পানে তাকিয়ে আইরিশ নেকড়েদের অবুঝ চীৎকার। (সিলভিয়াসের 
প্রতি) আমি সাধামভ তোমায় সাহাধয করব। (ফেবির প্রতি) যদি 

পারি ভ তোমায় ভাপবাসব। কাল আমার সঙ্গে তামর! সবাই মিলে 
দেখা করবে। (ফেবির প্রতি) বদি আমি কেন নারীকে বিয়ে কর 

তাহলে কাল আমি তোমায় বিয়ে করব। (অর্লান্তার প্রত) যদি কখনো 

আমি কোন মানুষকে সন্তু করে থাকি তাহলে কাল তোমায় সন্থষ্ট করব। 

( সিল্ভিয়াসেবু প্রতি) কাল অমি তোমায় সন্ধ্ট করব, অবশ্ট যদি তোমাৰ 

কামন'র ধন পেলে সন্ধঃ হও। (অলাণ্ডের প্রতি) যেহেহ তৃষি 

রোজালিকে ভংলবাস, কাল দেখা করো | (সিলভিয়াসের প্রতি ) যেহেতু তুঙগি 
ফেবিকে ভালবাস দেখা করে'। আবু যেহেত আমি কোন নাওকেই ভালবাসি না 

আমিন মিলিত হব। ম্তরাং এখন বিদায় । তোমরা সব ধাও। আমার বৰ 

বলার বলে দিয়েছি । 

তত য় দ্র । বনভূমি 
টাস্টেন ও অদারীর প্রবেশ 

টাচস্টোন। কাল আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দের দিন । 

অদারী। কাল আমাদের বিয়ে হবে। সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি এ বিয়ে চাই। 

আব কোন নারীর পক্ষে ঘরসংসার করতে চাওয়া খারাপ কিছু না। নির্বাসিত 

ডিউকের ছুক্গন লোক £দিকে আসছে । 

দুজন ভূতোর প্রবেশ 
প্রথম ভৃত্য । দেখা হয়ে গেল ভালই হলো মশাই । 

টাচস্টোন । সত্যিই ভাল হলো । বল বস, একটা গান করো । 

দ্বিতীয় ভূত | আমর! আপনার জন্তেই এসেছি । আপনি আমাদের ছুজনের 

ষাঝখানে বস্থন। 

১হতৃত্য। আমরা কি হাত দিয়ে তালি বাজাবো না চেঁচাবো? থুথু 

ফেলব ন! কি বলব আমাদের গলাট। আজ খারাপ। বারা বাজে গারক, 

হাদের গল! খারাপ তার! সাধারণতঃ গানের আগে এই সব ভূমিক! কনে 

থাকে । 
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২ ভৃত্য। ঠিক আছে শোন শোন, একই সঙ্গে চড়ে-খাওয়! ছুটে বেদের মত 
আমর! দুজনে একসঙ্গে গল! মিলিয়ে গাই । 

গান 

এক যে ছিল প্রেমিক কিশোর প্রেমিকা কিশোরী 

তাদের মুখে ছিল সকল সময় হাসির ছড়াছড়ি। 
সবৃজ ক্ষেতের বৃকে বৃকে 

তারা পণ চলত হাসিমুখে 

ক্ষেপা ফাগুন ছড়িয়ে দিত প্রেমের মাধৃবী 

হা হা হা, হি হি হি "আহা মরি মবি॥ 

মাঠের চাষী থাকত শুয়ে যবের ক্ষেতের ধারে 

প্রেমিক যেত মনের স্থখে নীরব অতিসারে । 

ভুলে যেত সকল কথা 
সকল দুখ আর সকল ব্যথা 

তাসত স্থুখে নিরবধি এই কথাটি স্মরি 

আহা! জীবন যেন ফুলের মতন হপন-মব্বি। 

সবার চেয়ে আনন্দময় প্রেমিকবগল ভাবে 

লয়পবন-রথে চড়ে ফাণ্ডন আসে যবে। 

এক যে ছিল প্রেমিক কিশোর প্রেমিকা কিশোরী 

তাদের মুখে ছিল সকল সময় হাসির ছড়াছড়ি । 
হা হা হা, হি হি হি. আহা মরি মবি | 

টাচস্টোন। সত্যি কথা বলতে কি তোমাদের গানের বাণীতে এমন কিছু বড় 
কথাবন্ত নেই, আবার সৃরটাও মোটেই ভাল নয়। 

১ষ ভৃত্য। আপনি বুঝতে পারেননি মশাই | ঠিক সময়ে ধরেছি আর ছেড়েছি । 
একটুও তাল নষ্ট করিনি। 
টাচস্টোন। তাই হলো। এই রকম বাজে গান শোনা মানেই সময় নষ্ট করা, 

সভার উপর আবার তাল গণতে যাব! ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন, তোমাদের 
গলাটা একটু ভাল করো । 

( সকলের প্রস্থান ) 

পঞ্চম দৃষ্ট। বনভূমি 
ভিউক সিনিয়র, এ্যামিয়েন্স্, জ্যাক, অর্পযাপ্ডো, অলিভার ও সিলিয়ার প্রবেশ 
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ডিউক। তুমি কি মনে কর অল্যাণ্ডে ছোকরাটা যা ঘা বলেছে তা পব 
পারবে? 

অর্লাণ্ডো । আমি কনা বিশ্বাস করি, আবার কখনো! বিশ্বাস করি না। ভয়ার্ত 

মাহষ ঘেষন কখনো আশা করে আবার কখনো বা ভয়ে কাতর হয়, আমারও ঠিক 

তেমনি অবস্থা । 

রোজালিন, সিল“ভয়াস ও ফেবির এবেশ 

রোজালিন্দ। একটু থামুন, ধৈধ ধরুন, আমি আমার কথা রাখছি । আচ্ছা 

আপনি নাকি বলছেন যদি আমি রোক্জালনকফে এখানে আনতে পাবি আপনি 

তাহলে তাকে অল্যান্ডোকে সমপণ করবেন । 

ডিউক । হ্যা. আমি তা করব এবং আমার রাজ্য থাকলে আমার মেয়ের সঙ্গে তাকে 

তাও “দতাম। 

রোজালি” । আর তুমিও লাকি বলেছ, আমি তাকে আনে হমি তাকে গ্রহণ 

করবে 

অর্লাণ্ডো। হ্যা জগতের সমস্ত বাজোর রাজা হলেও আমি তাকে গ্রণ 

করব। 

রোজালিদ । ( ফেবির প্রতি) আর মি নাকি বলেছ আমি ইচ্ছ| করুলে চি 

আমায় “বয়ে করবে * 

ফেবি। ঠা, ঠিক পরের মুছতে মবে গলে আমি হোমাকে বিষ্পে কবে 

রোজালি'দ। কিছ্ধক যদি তুদি আমাকে বিয়ে করতে অস্বকার করে কোন 

কারণে তাহলে কিন্তু এই বিশ্বস্ত বাখালকে তোমার হ্বা্ীত্ে বরণ করতে 

হবে। 

ফেবি। তাই অবশ্ঠ কথা তয়েছে। 

রোজালি'দ । কমি লাকি বলেছ সে চাইলে তুমি ফেবিকে গ্রহণ করবে * 

সিলভিযাস। তাকে পাণয়ার পর মবহকেও যর্দ বরণ করত হয় তাতেও আমি 

বাজী আছি । 
রোজালিদ | আমি এই সব সমস্যার সমাধান করব ব.ল প্রতিশ্রুতি দিয়েছি । 

ছে ডিউক, কন্তাদান করে আপতি 'াপনংর কপা বাগন,। অল্যাণ্ডো তুমি তার 

করাকে গ্রহণ করে বথা বাধো। ফেবি, আমি বিয়ে না করলে বা 

আমাকে তমি বিয়ে করতে না চাইলে এই পাখালকে বিয়ে করবে বলে যে 
কথ] দিয়েছে সে কথা রাখো. সিলতিয়াস, 'আমাকে সে বিয়ে করতে না 
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চাইগে তুমি ফেবিকে বিয়ে কবে বলে যে কথ! দিয়েছ সে কথা রাখবে। 
তোমাদের সকলের সব সংশয় নিরসন করার জন্য আমি এখান থেকে একবার 

যাচ্ছি। ( রোজালিনদ ও সিলিয়ার প্রস্থান ) 

ডিউক । এই রাখাল যুবকের মধ্যে আমার মেয়ের চেহারার কিছু কিছু সাদ 

থুঁজে পাচ্ছি। 
অর্্যাপ্ডো। স্যার, আমি যখন ওকে থম দেখি, তখন ভেবেছিলাম ও বোধ 

হয় আপনার মেয়ের আপন ভাই । কিন্তু স্যার, ও €ই বনেই জন্মেছে এবং 

যাছুবিছ্য'য় পাংদশাঁ, ওর এক কাকার কাছে যাছুব্ছ্ি শিখেছে | এই বনের 

মাঝেই সীমাবদ্ধ ওদের জীবন । 
টাচস্টে'ন ও অদাশী? প্রবেশ 

জাাক। সমন্তার জোয়ারে ভাদতে ভাসতে আর একজাড়া দম্পতি আমাদের এই 

সমাধানের তপীর দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে । দেখে মনে হচ্ছে যেন 

ছুটি অদ্ভুত জন্ত যদিও লোকে বলে ওতা ভশড়। 
টাচস্টান। আপনাদের সকলকে নমস্কার | 

জ্যাক। শ্যার, ওকে আহ্বান করুন। বিচির মুনাভাবের এই ভঙলোকের 

সঙ্গে বনে আমাব প্রায়ই দেখা হত। ও নাকি বলে ও একদিন বাজসভার 

মভাসদ ছল। 

টাচস্টোন। আমা এ কথায় ষ? কেট স-ন্দহ কত আমা; কাছে নিয়ে 
আম্মন, আমি তাকে শুধরে দেব। আ.ম “কটি অস্কৃতঃ ভাল নাচ নেচেছি, 

আমি এক ভদ্রমহিলার ঘ্ুতিগান করেছি, আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে কুট নীতির 

থেলা খেলেছি, আবার শরণ সঙ্গে মোলায়েম ব্যবহা করেছি, আমি তিন তিনজন 

দজিকে অপ্ররত করেছি। আনম চাটি ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছি এবং একট: ঝগড়ায় 

লড়াই করা জন্য আমি প্রন্নত আছি। 

জ্যাক। কেমন করে তুমি ঝগড়া করছিলে 
টসস্টেন। আমার প্রতিপক্ষে: সঙ্গে দেখ! হতেই বুঝতাম ঝগড়াটা হচ্ছে 
সপূম কারণ শিয়ে। 

জাক। সপূম কারণ আবার কি? স্যার, লোকটিকে পহন্দ করুন । 
ডিউক। লোকটিকে আমা খুবই ভাল লেগেছে । 

টাচস্টোন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন স্যার আপনাকেও আমার পছন্দ 
হয়েছে। অন্তান্য গ্রাম্য প্রণয়ী যুগলের মাঝে আমিও এখানে এসেছি বিয়ের 
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শপথবাকা উচ্চারণ করতে । মানুষ সাধারণতঃ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং 

পরে রক্তের তাড়নায় সে বন্ধন নিজেই ছিন্ন কবে। দরকার হলে আমিও 

জই কব. আযাণ প্রতিশ্রতি আমি নিজেই ভাঙ্গব। যাই হোক স্যার, 
এই বেচাণী কুমারী মেয়েটিকে দেখতে খারাপ হলেও এ আমার নিজস্ব) যাক 

অন্য কেউ গ্রহণ করবে না তাকে গ্রহণ করার জন্ত আমার অদ্ভুত খেয়াল হয়েছ । 

নোংরা শুক্তির মাঝে যেমন মুক্তা থাকে .তমনি অনেক সময় কুক্ূপ মানুষে যাঝেও 

জমুল্য সততা বাস কবে। 

ভিউক। লোকটি ভাল কথা বেশ ভাড়াতাড়ি বলতে পাবে। 

টীচস্টোন। চাকা ভশড়দে : কাছে এই কৰা, পেগ বড মধুর স্যার । 

জ্যাক । বিস্ক সপ্তম কারণে" বাযাপারট! কি? আর সপন কারণ দিয়ে কি করেই 

বা ঝগড়া করলে ? 

টাচস্টোন | সাবার একট! মিথো কথা ভাতখদল করা হায়ছিল। তোমাৰ 

ছেহট' একট ভাল করে ঢকে ধাখো অদারী। ঠা এইভাবে স্যার! কোন 

এক মভাসদের দাড়ির ছাট আঙাএ ভাল প্রাগেনি। ভিনি আমার জপাবে 

বঙ্জলেন, আমাৰ যচে তার দাড়ি ঠিক ছাটা না হলেও ভা মনে হচ্ছ ঠিকই 

ছাটা হয়েছে । একেই ব্লা হয় ভদ্র জবাব। এর পত্ওে আম যর্দ বলতাম 

ঠিক ছাট হয়নি তাহলে ভিন ধর্দ বলতেন তিনি নিজেকে খুশি কণার জন্তই 

ওইভাবে ডেটেছেন তাহলে সেট। হত বিনীত ভ্বাব। এর পরেও যদি 

বলতাম ঠিক হয়নি তাহলে তিনি তর্কে আমার বিচারশক্তিক পরাস্ত 
করতেন এবং সেটা হত ক্রুদ্ধ জবাব। এর পর আমি ঠিক হয়নি বললে 

তিনি যদ্দি উত্তর করতেন আমি সতা কথা বলছি লা তাহলে সেট! হত বারের 
জবাব। তারপর আমি ওকথ! বললে উনি বলতেন সামি মিথ । বলছি £বং সেটা 

হুভ বিবাদী জবাব এবং এইভাবে আমরা চলে যেতাম ঘটনাচক্র ্রনিত মিথ্যা থেকে 

প্রত্যক্ষ মিথ্যার প্রসঙ্গে । 
জ্যাক । আর কতবার বলেছিলে :ষ তার দাড়িও ছাট ঠিক হয়নি ? 
টাচ.স্টান। ঘটনাচক্র্নিত মিথ্যার পর আমি আর এগোতে সাহস কৰিনি আর 

তিনিও আমায় প্রত্যক্ষ মিখার অভিযোগে 'অভিসুক করতে সাহস পানশি । যাই 

হোক 'জাহরা তাড়াতাড়ি করে সরে পড়েছিলাম । 
জ্যাক । তৃহি কি মিথ্যার প্রেসীবিতাগটা ঠিকমত সাজিরে ছিতে পার? 
টাডস্টেন। আপনাদের তদ্ব আ5রথ শেখার জন্ট বই আছে, আমাদেরও 
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তেমনি ঝগড়া শেখার জন্ত বই আছে । আর সেইমতই আমরা ঝগড়া করি। 
প্রথমে হলো ভদ্র মিথ্যা, তারপর হলো বিনীত মিথ্যা, তৃতীয় হলো কুদ্ধ 

মিথ, চতুর্থ বাবরের বা অহঙ্কারী মিথ, পঞ্চম হলো বিবাদী মিথাও ষ্ঠ হলো 

ঘটন।5ক্রজ,নত মিথ্যা) সপ্তম হলো প্রতাক্ষ মিথ”, একমাত্র প্রতক্ষ মিথ্যা 

ছাড়! আর লব মিথ্যাকই আপনি এড়িয়ে চল্তে পাবেন । তবে এই প্রত্যক্ষ 

বা শ্ব্পত মিথাকেও আপনি যদ” এই কথাটা দিয়ে £ড়িয়ে ষেতে পারেন। 

আমি জানি সাত জন বিচারক কোন এক ঝগড়ার মীমাংসা কণ্তে পাবেনি। 

কিন্ত বাদী বিবাদীরা যখন মিলিত হলো তখন তাদের একজন এক '“যদির' 

আমদানি করল । 'আর্টাং বলল, যদি তুমি ওকথা বলে থাক তাহলে আঁমও 

£কথ! বলছি | এইভাবে ঝগড়ার অবঙান হলো এবং তারা করধর্ন করে 

“ভাই ভাই" বলে চলে গেল । ভাহলে দেখা যাচ্ছে যদ্দির মধ্যে অনেক খ্রুণ 

আছে. 'এই 'বদি'ই প্রকৃত শান্তি স্থাপনকা | 

জাক। স্তাবঃ সত্যিই লোকটি বিরল বৃদ্ধির অর্ধিকানী। ভব ও পেশায় 

ছলে ওাড। 

ভিউক। ৪৭ নির্বদ্ধিতাকে ও £ক মায়াময় ঘোড়ার মত বাবহার করে এবং সেই 
স্বোডাণ ভিতর থেকে ও বৃদ্ধির শানিত বাণ নিক্ষেপ কারে। 

হাইমেন, শেজজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রবেশ 

গান 
হাইমেন। আনন্দ তুফান জাগে ম্বগের নন্দন কাননে 

হিংসা ভুলে মানুষ যবে ধর! দেয় প্রীতির বন্ধনে । 

ডিউক, তোমাব কন্তাকে আজ এনেছি তোমার পাশে 

স্বর্গ হ.ত এনেছি তাকে অনেক দিনের শেষে । 
যান অস্তরে বাধা আছে অস্তর তাহার 

তারই হাতে দাওগে। সপে কন্তারে ভোমার । 

বোজালিদ। (ডিউকেখ প্রতি) আপনার চরণে আজ আমি সঁপে 

দ্রিলাম নিজেকে । কারণ আমি আপনাই। (অর্ল্যাংণ্ডার প্রতি) 
আমি তামা কাছে আমার প্রাণ মন সমর্পণ করলাম, কারণ আমি 

তোমাবি। 

ভিউক। চোখে ঘা দেখেছি তা বন্দি সত্য হয় তাহলে তুষি আমরি 
কনা । 
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অর্লাপ্ডো। যা! দেখছি তা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি আমার রোজালি দ। 
ফেবি। আমার দি আর তোমার অবয়ব যদি সত্য হয় তাহলে আমার প্রেমকে 
বিদ্বায়। 

রোজালিদ । আপনি যদি আমার পিতা না হন তাহলে আমার পিতাই 
নেই। তুমি ষদ আমার সেই মনের মানুষ না হও তাহলে আমার কোন ম্বামীই 

নেই। আর তুমি যেহেতু সেই ফেবি সেই হেতু কোন মেয়েমান্বকে বিষে করা 

সম্ভব নয় তোমার পক্ষে । 

হাইমেন। সব চুপ করো। সব সমস্কার সমাধান হয়ে গেল। এবার 
আমার শেষ কথা বপি। কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল“ তোমাদের চোখের 

সামনে । আট আটজন যুবক যুবভী এসে £ই হাইমেনের কাছে আবদ্ধ হলো 

বিয়ের বন্ধতন। তবে তোমাদের £ই বন্ধনের মধো যদি কিছুমাত্র সত থাকে 

তাহলে ষেন তেমর' কেউ কারে প্রত অবিশ্বন্ত হয়ো না কোনদিন । তোমরা 

যেন পরম্পরের অন্তরে অন্তরে ডিরদছনের জন্য বাধ থেকো । মেয়ের", যেন 

চিরপদন অবিগ্ল থেক স্বামীঞ্ছেহে । আবাবু পুরুষ, তোনহা যেন কোন- 

দিনের জন্ত অন্ত কোন নারীর স্পশে তোমাদের পবির দান্পত্যশধণাকে কলৃবিত 
করে লা । তোমাদের ধ্দ কাবা পস্পরের কাছ থেকে জানার কিছু থাকে 

তাহলে এশ্বের ভ্বারা তা জেনে নিতে পার । এব ফলে আপন বিশ্বয়ে' ঘোরটা 

কেটে গিয়ে পরুষ্পবেক পরিচয় আরও প রফ্কাও হয় উঠুবে পরস্পরের কাছে । মনে 

বেখোঃ তোমাদের সব কাজ শেষ করে তোমাদের প বহু বিবাহে সবের জয়গান 

গাইছে হাইমেন। 

গান 

বিবাহবন্কধন জেনে: দৈব ভুদণ 

সংসার পরিজ হম দান্পাত্য শয়ন | 

প্রতি গায়ে জনপদে যেখানেই বায় 

বিবাহের জগগান হাইষেন গায়। 

বিবাহেঠ সুখ আর অপার সম্মান 

ব্বাচ না করে বারা পশুর সমান 

ভিউক। আমার শ্রেহের ভাইঝি, কাছে আয়। রোজালি * ম! আমা? তুইও 

কাছে আয় । . 

ফেবি। (সিলভিয়ানের প্রতি) আমি আমার প্রতিশ্রতি ভঙ্গ করব না। 
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এখন আমি তোমায় গ্রহণ করব ; তুমি আমার। তোমার স্বপ্ন ও বিশ্বস্ততা সত্য 
করে তৃলেছে তোমার প্রেমকে । 

জ্যাক দ্য বয়ের প্রবেশ 

জ্যাক ভ্/ বয়। দয়। করে আমায় ছু একটা কথা বলতে দিন । আমি হচ্ছি স্যার 

রোলাণ্ের দ্বিতীয় পুত্র। আপনাদের এই উৎসব ও আনন্দ সমাগমের মাঝে 
আমি কিছু হ্থসংবাদ এনেছি । ডিউক 'ফ্রেডারিক যখন শুনলেন, দিনের পর 

দিন রাজ্যের বহু যোগ্যতাসম্পন্ন গণ্যমান্য লৌক এই বনভুমিতে এসে ভীড় 
করছেন শির্বাসিত ডিউকের পাশে, দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে নিরবীসিত ডিউকের 

সম্মান, তখন তিনি এক বিশাল পদাতিক বাহিনী নিয়ে এই বনভরুমির এক 

প্রান্তে এসে হাজির হলেন নিবাসিত ডিউককে হতা| করার জন্য । কিন্ত এই 

বনপ্রাঞ্থে সহসা এক প্রবীণ সাধকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হতে আমূল 

পরিবর্তন দেখ! দিল তার চবিত্রে। তিনি হয়ে উঠলেন অন্য মান্ছব | তিনি 

শুধু তার বর্তমানের কুটিল সংকরই ত্যাগ করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে সংসার ও 
রাজ্য ত্যাগ করে পর্ণ বৈরাগ্য ও সন্যাস গ্রহণ করলেন । তিনি তার রাজ- 

মুকুট মাথ! হতে খুলে ছিলেন তীর নির্বাসিত ভাইএর জন্য আর সঙ্গে সঙ্গে 
নির্বাসিত ভিউকের যে সব সঙ্গীদের সম্পত্তি বাজেমাঞ্ধ করা হয়েছিল তাও 

ফিরিয়ে দিয়েছেন । এই সহ: সংবাদ বয় আনার জন্ত' নিযুক্ত করা হয়েছে 

আমায়। 

ডিউক । ন্বাগত যুবক' তুমি তোমার ভাই?” বিষের সময় এসে খুবই ভাল 
করেছ। একদিন অলাঞ্চোে আণ আমি দুজনেই ছিলাম হতভাগা । কিন্ত 

আজও অর্লাণ্ডে! তার জমিজ্জায়গ! থেকে বঞ্চিত আছে আর আমি বিষয়- 

সম্প্তির সঙ্গে আমার জমিদারি ফিরে পমেছি। এখন আমাদে: “ই 

কাজগুলো করতে হবে। যা” প্রথম থেকে শেষ পযন্ত আমাদের সঙ্গে এই 

বনের মাঝে কত দুঃখের দিন আর রাত্রি কাটিয়েছে তাদের এতোককে তাদের 

আপন আপন সম্পত্তি” পাঁ'মাণ অন্সারে যথখাষনভাবে ভাঁদের পাওনা গণ্ডা 

ভাগ করে দিতে হবে । তবে ইতিমরবো ভোমরা ভোমাদের হারানো সম্মান 

ফিবে পেয়েছ বলে বিচলিত হয়ে পড়! না। আপাতত্তঃ সে সব কথ! ভুলে 

গিয়ে গ্রামা চাঁধীর মত সবল আন.” উৎসব গা ভাসিয়ে দা" । গান বাজনা 

করবো । বর-কনেরা, নাচতে থাক। আনত উত্বাল হয়ে নাচতে থাক। 

জ্যাক। আচ্ছ স্যার, দয্না করে একটা কথার উত্তর ঘেবেন? আপনি যা 
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কলেছেন তা যদি সূ্ডা হত্ব তাহলে ডিউক তার এই্ব্দুর্ণ বাজ্কীয় জীবন ও 

বাজসভা ত্যাগ করে বৈরাগ ধর্ধ গ্রহণ করেছেন । এটা কি সত্যি? 

জ্যাক স্ভ বয় । হ্যা, সতাই তিনি তাই করেছেন। 

জ্যাক । তাহলে আমিও ভার মত তাই করব। এই সবকুসঙ্গ তাগ কবে আমি 

চলে যাব সেইখানে, যেখানে অনেক কিছু জানবার ও শোনবাঁর আছে। 

(ডিউকের প্রতি) আপনি আপনার সম্মান ও গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোন। 
আপনার ধৈধ সহিষুতা ও বিভিন্ন গুণাবলী ওমাণ করে দিয়েছে আপনি সে 
সম্মানের ও গৌরবের ঘাগ্য। অর্লাপ্োর তি তুমি তোমার 'প্রমাম্পদকে 
জাভ করো! প্রেমে তোমার বিশ্বস্ততা সতাই প্রশংসার ষেগা। 

€( অলিভাবের তি) মি তোমার ছেশে তোমার প্রেমাম্পদকে নিজে 

ফিরে যাও। বহু মিওুশক্তিসহ তরখে শান্তিতে বাস করো (সিলভিয়াংসর 

প্র্ত) তৃমিও দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দীঘ দিন ধরে দা্ত্য শখ উপভোগ করে 
(টাচস্টানের প্রাত) তোমার ভ'গ্যে আছে শুধু ঝগড়া আর 'তর্ক। তোমার 

€েমের তবীর আুক্ক'ল হলো মাত্র মাল । তোষরা সবাই আনন্দ উত্সব করো] । 

আমার কিন্ত ওসব নাচগান চলবে না । 

ডিউক । জ্যাক, থাক থাক, যে“ ন!। 

জ্যাক। থেকে কি করব, আমি ত আপন'দের পাচ গান দখতে পারব না। 

আপনারা যা কিছু করবেন মাপনারা চলে গেলে পরে তা আম জানব। 

(প্রস্থান ) 
স্ডিউক । নাও নাও, চালা“ । আমরা এবার অন্ন শুরু করব । আশা করি 

এই সব অনুষ্ঠান আনন্দের হধ্য দিয়েই শেষ হবে। ( নৃত্য ৪ সকলের এস্থান ) 

উপসংহার 

রোজাপিন্দ। নাটকের শেষে নায়িকার মুখে উপসংহার টানার “কান রীতি 
নেই। কিন্তু তাই যদি হয় নাটকের প্রারভ্ে নায়কে? মূখে পুস্তাবনা আরও 

অশোভন । ভাল মদের দি খড়ের চাকলির প্রয়োজন না হয় তাহলে ভাল 

নাটকের শেষে উপসংহাবেরও কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। তব্ ষেমন 

ভাল মদের বোতল খড়জড়ানো থাকে তেমনি ভাল নাটকের শেষে ভাল 

উপসংহার জোড়া থাকলে তা আরও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তাহলে 
আমি কে বলুন ত- আমি উপসংহ্ারের জন্যও আসিনি, অথবা ভাল 

নাটকের লপক্ষে কোন কিছু বলতেও আসিনি। আমার বেশডুষা এমনি থে 
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আমায় কোনমতে ভিখারিণী বলে মনে হবে না; স্বৃতরাং ভিক্ষা করা! আমান 
সাজবে না। আমার কাজ হচ্ছে আপনাদের মুগ্ধ করা আর এই উদেশ্টেই 
আমি মেয়েদের নিয়ে শুর করব আমার কথা। ওগো মেয়েদের দল) তোমাদের 

মনের মানুষদের প্রতি যে ভালবাসা অনুভব করো তান খাতিরে আমি বলছি 
এই নাটকের যঙ্টুকু তোমাদের ভাল লাগে ততটুকুই উপভোগ করো। আর 

পুরুষদেরও বলছি, তোমাদের প্রিয়তমাদের প্রতি যে পরিমাণ ভালবাসা 
তৌরা অনুভব করো--আর মুখের হাসি দেখে মনে হয় তোমর| তাদের 

মোটেই স্বণা কর না-সেই ভালবাসার খাতিরে তোমরা সবাই মিলে এক- 

জো:ট দেখলে নাটকটি ভাল লাগবে 'তামাদের। আমি যদি নাণী হতাম, 

তাহলে ধাদের মুখে বেশ তাল আমার পছন্দমত দাড়ি আছেঃ যাদেল গায়ের 

রং তাল আব যাদের নিংশ্বাম আমার মোটামুটি খারাপ লাগে না তাদের আঙি 
চ্ঘন করতাম । তবে আমার বিশ্বাস, £খানে যত জনের মুখে সুন্দর দাড়ি 

আছে) যাচ্জের মুখখী। সুন্দর আর যাদের নিঃশ্বাস সুগন্ধি ও মি সেই সৰ 

ডছ্মহোন্মগণ আমার অভিবাদন গ্রহন করে আমায় বিদায় সম্ভাষণ 

জানাবেন। 
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নাটকের চত্ও 

ঈজয়ন । টসলাকিউজের সওদাগর প্রথম সঙদাগ: | গাংটিফোলাসের 
একিযসব . | বন্ধু 
তাউুফলাস | যমজ ভ্রাতা ও. দ্বিতীয় সগ্দ'গর। কেলোর 
সিল উজ | রা জ সন" সঙ্গান - 

হিসি তাংফালাস পল হান পঞ্চ! জনৈক টা শ্রিক্ষক 
এলিয়'সের ড্রাম 3 যমজ ভাত হাষলিয়া। ডে রদ 
সিরাতিউছের রর দার 415 ড্রোমিও | তে আরিয়ান । ঠা 

শলাসছু য়েরু এাঞিফোলাসের স্থী 
চিন 

বালধজার ; ভনৈক বাবসায়া লঙ্িতালা । আডিয়ানাত বোন 
ঘাকেলো ৷ জটনক হুর্ণকল লিউস; আডিয়ানার ভত্য 

নক সভাসদ, জেলএঙ্কু, 

অফিসার ও অন্থচরবর্গ 

ঘটনাশ্বল : £ফিয়াস 

প্রথম অঙ্গ 

“থম দষ্ট । ডিউকের প্রাসাদ মদাস্থিত £কটি প্রশস্ত ঘর 

এফিয়াসের ডিউক, ঈজিযন। সিরাকিটিজের সগ্দাগর্, জেলরঙ্ক, অসার, 

ও অন্রচকুবাদের প্রবেশ 

ঈজিঠন | 'আাপনি আপনার কহছবাকর্থ করে চলুন সলনাস। আমার 
পতনকে ত্বরানিত ককুন। যদ দান করে আমার সকল দুঃখের অবসান 

ঘটান । 

ডিউক । পিণাকিটজনিবাসা সন্রদাগর । আর বলো না। আমি 

পক্ষপাতিতধে বশবতা হয়ে আইন ভঙ্গ কচছি না! সম্প্রতি তোমাদের দেশের 
ডিটকেএ প্রবল দ্বণামিশ্রিত ক্রোধ হতে যে শক্রুত1 ও অনৈকোর উদ্ভব হয়েছে 

ছুই দেশের মধ্যে, তার জন্ত "আমাদের হকুটিবটিল দৃষ্টি থেকে কান দয়া বা 
বায়! যমতাই আশ! করতে পার না। তোমাদের ভিউকেন সেই ক্রোধের 
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বলি হয়ে আমাদের দেশের কত বড় বড় সওদাগরকে উপবৃক্ত রক্ষাকারীর 

অভাবে রক্ত দান করতে বাধ্য হয়েছে । এই ছুই বিক্ুন্ধ দেশের পারস্পরিক 
শত্রুতার জন্য ছুই দেশের ধর্মসভায় সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয়েছে, এক দেশের 

গাড়ি, .ঘান্ডা অনা কে'ন দেশের শহরে প্রবেশ কবে না। আরও ঠিক 

হয়েছে, যদি এফিয়াসের নাগরিককে শিরাকিউজের বাজারে বা মেলায় 'দথা 

যায় অথবা কোন সিরাকিউজবাসী £কফিয়ামের উপসাগরে আমে তাহলে 

তার সব মাল বাজেগাপ হয় ডিউকের জিন্মায় পাকবে এবং এক হাজার 

মাক জরিমানা দিলে তাকে তার মাল ছেড়ে দেওয়া হবে। আর যদি তা না 

দিতে চায় তাহলে তার হাণদণু হবে। কিন্ধ তোমার যে ম'ল আছে তার দাম 

ধৃব জার একশো মার্কের বেণী হবে না) স্থৃতরাং আইনের বিধান অন্সাবে তুমি 
প্রাণদণ্ডে দত হবে। 

ঈজিয়ন। তবুও এটা আয়ার সান্তনা । আপনার রায় দান শষ হলে এবং স্থর্য 

অস্ত গেলে আমার সব দুঃখের অবসান হবে। 

ভিউক। আচ্ছা সিরাকিউজবাসী, হম সংক্ষেপে বলত “কন তুমি তোমার স্বদেশ 
ত্যাগ করে শন্রদেশ £ফিয়াসে এসেছ % 

ঈজিয়ন। আমার সেই অকথ্য ছুঃখের কথা ব্যক্ত করার থেকে বেশী কষ্টকর 

কাজ আর কিছুই হতে পার্দে না। তবে সে কথায় সাল পৃথিবী জানতে 

পারবে আমার জীবনের শোচনীয় পৰিণতি আমার কোন ছুষ্কর্ষ বা অপরাধ 

থেকে ঘটেন, ঘটছে প্ররুতির মধ্যস্থৃতায়। সিরাকিউজেই আমার জন্ম 
হয় এবং সেখানেই এক নারীর" সঙ্গে আমাব বিয়ে হয়। আমরা স্থখেই দিন 

কাটাচ্ছিলাম। আমার স্ত্রীর একমাত্র দুখ ছিল আযার সাহচর্য সে 

সব সময় পেত ন|। প্রায়ই আমাকে এপিড্যামনামের পথে সমৃূদ্রযাত্র! 
কনতে হত এবং এই সামুদ্রিক বাণিজ্যের দ্বাবা আমাদের ধনসম্প্দ ক্রমশই 
বেড়ে যেতে লাগল । আমার এজেণ্টের মৃত্যুব পর মালপত্র ও কাজ কারবার 

দেখাশোনার জন্য প্রায়ই আমায় আমার স্ত্রীর কাছ থেকে দরে থাকতে হত, 

তবে আমার অনুপস্থিতির কাল কখনো পুরো! ছয় মাস হত না। দীর্ঘ দিন পর 
তার কাছে যখনই .যতাম তার নাবীস্থলভ মধূব শাস্তির কৃত্রিম ভয়ে আমি 
যেন তার সামনে কাপতে থীকতাম। একবার বাড়ি আসার সময় 

তাকে নিয়ে গেলাম আমার কর্মস্থলে । অল্প দিনের মধ্যেই ছুটি স্থাদর্শন 
পুত্র সন্তানের জননী হলে আমার স্ত্রী সে খুশি হলো। সবচেয়ে 
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আশ্রধের কথা হলো এই যে, ছেলে ছুটি এমন একই রকমের দেখছে 

হলে যে একমাজ তাদের নাম ছাড় তাদের চেনার আর কোন 

উপায় ছিল না। আমার স্ত্রীর যেখানে প্রসব হয় পেখানে ঠিক সেই সময়ে 
আর একজন নাধী দুটি যমজ সন্তান প্রসব করে। ছেলে ছুটির পিতামাতা 
অতিশয় গরীব বলে আমি ছেলে ছুটিকে কিনে বাড়িতে নিয়ে আসি। 

আমার উদ্দে্ট ছিল, ওরা একট বড় হয়ে আমার ছেলেদের .দখাশোনা 

কপবে। আ'মারু স্ত্রী সম্ভানলাভের গং ও আনন্দে কিছুপন পর বাড়ি 

ফেরার জন্ক রোভ আমার ক'ছে পীড়াপীি করতে লাগল। অননচ্ছার সঙ্গে 

আমিও সন্দত হলাম। কিন্তু হায়' জাহাজে ওঠার কিছু পরই 

এপিড্যামনাম মাত্র মাইল ছুই ₹বে যেতে£ বাতাসে ঝডের আশঙ্কা পাওয়া 

গেল। জবনে: আশা ক্রমশই উবে যেতে লাগল। আকাশ যেটবু 

আলো অব& ছিল ভাতে য' দেখলাম বেশ বুকাতি পারলাম আমার 

স্তর আসর | আমাদের শঙ্কা! আর সংশয় বেশ বিডে গেল অব্ঠ আমি 

এক থাকলে এ যা আনন্দ বরুণ করতে পারতাম কিন্তু আমার স্ত্রীর 

অবিরাম ক্রন্দন আর শিশদে: ভয়াঃ চীৎকার €(ভয়েক বহ সম্পকে যাদের 

কোন ধারণাই নেই) শুনে আযাছের মতা হাতে বিলম্বিত হয় এজন্য 

প্রার্থনা করতে লাগলাম । অ!র কোন উপায় ছিল ন।। নাবিকরা তাদের 

নিরাপত্তার জন জাহাজ ছেড়ে নোৌকে: করে চলে গেছে, সেই নিমক্জমান 

জাহাজে একা রয়ে গেলাম অমর । আম'র স্ত্রীর আগ্রহ আমাদের শেষ 

সন্তানের প্রত বেশ ধাকার জন্ত তিনি তাকে জাহাজের মালের সঙ্গে 'বথে 

কেললেন ঠিক ধেমন সাধারণতঃ ঝড় ঝঞ্চাতে সমৃজ্রযাত্তীণ ককে থাকেন। 

আমাছের সেই সম্থানের কাছে আমার কিনে আনা সেই হমজ ছেলে 

দুটির একটিকে বেধে রাখ! হয়েছিল । আমার থম সন্তানের ভার ছিল 

আমার উপর 1 এইভাবে ছেলেুলোকে বাধার পর আমর! মাঞলটার 

দুদিকে নিজেদের বেধে ফেপসাম আর আম ছুজনেই আমাদের ছি স্থি-- 

ভাবে নিব্ধ করে রাখলাম ছেলে:দর উপর। কোন চালক ছিল না; 

নম্লোতের সঙ্জে তেসে চলতে লাগল খআমাদের জাহাজ । আমাদের মনে হলো 

যেন কোরিনৃথের পথে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল আমাদের জাহাজটা। 
অবশেষে এতক্ষণে যে কুয়াশা আমাদের দিকে আচ্ছর করে রেখেছিল ছূ্য 

উঠতে সে কুয়াশা অপহ্ত হলো। হুর্যের সেই আলোতে আমরা দেখলায় 
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বেশ শাস্ত হয়ে উঠেছে সমুদ্র বুক । আমতা আরো দেখলাম দুরে দুটো জাহাজ 
আমাদেন দিকে আশ্বাসেল ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে । মনে হলে! একট! জাহাজ 

আসছে বোট্িনগ থেকে আন একটা আসছে এপিড্যামনাম থেকে । কিন্তু 

জাহাজ দুটো আমাদে” কছে অখসাণ আগেঠ_না শা আপ আমাকে সে কথা 

বলান জণ্য অভতোধ করবেন না। আপু না অতীতের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার 

টুকশোগুলোকে জড়ো ক আ” সব "য আমর পক্ষে । 

সডিউন | না না বলে চলোঠ হে য়োগবীণত হঠাৎ তে মাল বর্লা থাদিও না। 
কাল্ণ আমরা ফোমাণ অপণার মানা কাতে না পাহলও ভোমার গতি কিছু 

দয়া দেখাতে পাতি । 

সজিয়ন। দেবতারা আমার অপাাধ মাজত] করলে তাণা আমা দণ প্রতি 
নিম একথা আঁ বলতাম শা। সেই জাহাজ ছুটো আমাদের কছে এসে 

আমাদ উক্চা” কাল "দাগে কটা গুপ্ু শৈলেশ আঘাতে আমাছে 

অলহ্বায় চাঁহাজট। ভেঙ্গে ছু টুকরো হয়ে গেল। আমর! বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল! 

প..পত৮4 কাছ থেকে; সুখ দুঃখ যা কিছু সব সমানভাবে ভাগ হয়ে গেল 

আমাঞ্ধে- দুক্জনর মন্যে। আমার স্ত্রী জাহীজের যে অংশটায় ছিল সেটা বড 

আ: বাতা:স; টানে মুহততমধ্যে ভেসে গেল; পরে আমরা দেখতে পেলাহ 

কোরিন্খের জনকতক জেল তাদের নৌকাছে ভাদেশ চাপিয়ে কোথায় 

অনৃশা হয়ে গেল। *দিকে আমরা সই ভাঙ্গা জাহ জে সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ 

থাকা পর অবশেষে এবট! জাহাজ এসে আমাদের উদ্বীর কুল । জাহাংজর 

কড় পক্ষ যখন আমা : পরি5য় জানতে পারল তখন তারা ধুশি হয়ে আমায় সর 

অভ ্ন' জানাল । এই উদ্ধারকারী জ্ঞাহাজটা 'জলেংদর নেকাটাকে ধরে ফেলে 
আমার স্ত্রীকে উদ্ধাদ ক.তে পা ভ, কিন্ত জাহাজে” গতিটা খুব মন্দ ছিল বলে ভা 

পাল না। স্থতঠং জাহাভটা আবাব বাড়ির দিকে ফিবে চলল। এই্ভাৰে 

আমি আমার মুখর সংসাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম । আর আমার নিজের 

জীবনের চর্মতম দুঃখ আর দুর্ঘটনার সকরুণ কাহিনী বলার জন্য আজও পর্বস্ত 
বেচে রইলাম । 

ডিউক । আচ্ছা, য'দের জন্য তুমি ছুঃখ কন্ছ আজ পর্যন্ত তারা কোথায় আছে ৰা 
তাদের লীবনে কি কি ঘটেছে স বৃত্তান্ত সব খুলে বল ত। 

ঈজিয়ন। আমার কনিষ্ঠ পুত্র আর সেই কিনে আনা যমজ তাই-এর একটি 
আমার ভাগে পড়ে আর বাকি দুজন চলে যায় আমার স্ত্রীর সঙ্গে। আমার 

১-১৪ 
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কনিষ্ঠ পুত্র যে আমা কাছে একমাত্র আদবের ধন আঠারো বছর বর্সে 
পাপন করে ভার ভ'ইকে দেখার জন্য কৌতুহল প্রকাশ ক'ল। ধমজ ছেলে 

দুটির থে একটি আমার ছেলের কাছ থেকে তার দেখাশোনা করত সেও তার 

ভাহএব কাশ থেকে বাচ্ছন্ন হয়ে পড়োছল সেহ ছুঘটনার সমম্। আমা4 

ছেলে বলল ওরা দুজনে শা” ভাই-এর অথাৎ আমার বড় ছেলে: খোজে 

বেরবে। বমজ হেলে হুউির নাম কিন্ত হিল একই। যদও আমার কাছে 

এই “হলেই ছল চোখের মাণ যাকে আম শা বেখ থকতে দাএঙাম না, 

তাপ আমার ম্বা একটি সন্তান আমার আর একট ভালবাসার ধনকে 

পাব লে এক সন্তানকে হাডতে কহ সঙ্েও দাজা হলাম। কহ তার 

প্র থেকে হাদেরও থা ই ফলে আম বেটিয়ে পড়লাম তাদেও 

খাজে । পাঠ পাচট বহর আম কাটিয়েছ এর গ্রাসে ঘুরে বোওঞ্চেছি 

আম এশযা। মহাদেশের বাতি দেশে) তারপর স্বদেশে ফেতাধ পে অবশেছে 

এফঘ্াসে এসে হা।জ্ হই । ডান তাদের দুজ পাওয়া ষাবে ন)। তৰৃ 

মন মানে না। মনে হম যেখানেই দাদ আছে সেখানেই খোজ ক: পোখ, 

কান জনপর্ যেন খুজত বাক তেখে পাই । এখানঠ শেষ হলে। 

কামার জান কাহনী। এবার আম মরেই চাই, আমার সময়ে]5ভ 

ম্বহা৫ জন্ত আমি সুখা। আমার সপন ও কষ্ঠসাধ' ভ্রমণের পর এবং বৃতু্ 

আগে বাঁধ একবার জানত প'রতাম তারা যেখানেই থাক বেচে আছে তাহলে 

আজ আম স্থথে মবুভে পারতাম । 

[ডিউক । হতভাগা জগাজয়ন, ভাগদেবী তোমার উপঞ্ বন চবতম ছুঃখের 

বোঝা চাপিয়ে [দয়েছেন। এখন বিশ্বাস করে, আমাণ দেশেহ প্রচালত 

আইন, আমার পদমথাপা ৫ সম্মান কু শা কছে আমি তোমা সপক্ষে 

ওকালাত কব! যাদও $ষ হাতুকেই মৃতু দওে দাত হয়েছ ঘাদও 

বিচারের বায় একবার দে হয়ে গেলে আগ ভা খোলে যার পা, খর্দিও 

এএ সঙ্গে আমার বাক্িগত বান সম্মাপে: প্রশ্র জাড়য়ে আছে তিবাপ আহঙ্ব 

তোমার ব[পাণে কি কহতে পাতি না পারি ভা ধেখব। তাহ আজকেদ মত 

তোমায় সময় দেখ বাতে করে ভূম কোন পরোপকারা লোকের কাছ থেকে 

কিছু সাহাঘ পানা করতে পার । এহ ফাস শহরে তোমা হত বন্ধু 

বা জানাশোন। লোক আছে সকপের কাছে গিয়ে $মি অন্থরোধ করো, ধার 

ডা যাতে করে জগিবানাও টাকাট। দিযে দিতে পাথ। আন একাগ্তহ যাদ ত। 
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যোগাড় করতে না পার তাহলে তোমাকে মৃতু'দণ্ড ভোগ করাই হবে। জেলরক্ষক, 

একে তেমাদের জেল-হাজতে নিয়ে যাও । 

জেপরক্ষক। যাচ্ছি হুজুর । 

ঈদন্জিয়ন। কোন আশা নেই, কিছুই হবে না এতে । জীবনের যে পরিণতি 'আগেই 

শির্গাঁত হয়ে গেছে সেই প রণতিকে শুধু কিছুটা বিলঙ্বিত করে দেবে অসহায় 
ঈজিয়ন। 

দ্বিতীয় দ্বশ্য । বাজাব। 

সিপাকিউজের এ্যার্টিফোলাসঃ সিরাকিউজের ড্রোমিও ও 

প্রথম সওদাগরের প্রবেশ 

প্রথম সওদাগর । তাহলে তুমি বলছ তোমার বাড়ি এপিড্যামনাম। তা না হলে 
ভোমাব মালপত্র সব বাজেয়াপ্ধ হয়ে যাবে। এই আজই সিরাকিউজের এক 

বাবপায়ী এখানে আসার জন্য ধরা পড়েছে, এই শহরের প্রচলিত আইন অনুসারে 

নিদিই পারমাণ টাক! দিতে না পারার জন্য মৃত্যুদণ্ড দাত হয়েছে । আজ সুর্য 
অন্ত যাবার আগেই তার মৃতু হবে। তোমাস জন্যে এই টাকাটা আমি আগে 

হতেই'বেখে দিয়েছ । 

সিরাকিউজের এান্টিফাপাস । .ড্রামিও, তুষি এই টাকাটা নিয়ে যেখানে গ্রীক 
পুরাণের অরনরাশ্ব মৃতি আছে এবং যেখানে আমর| বাস! নিয়েছি সেইখানে 

চলে যাও। আমি :সখাতন না যাওয়া পস্ত তুমি অপেক্ষা করবে । আমি যেতে 

না .ঘতেই ছুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আমি শহরের হাবভাব, 
ঘর বাড়ি ও ব্যবসায়ীদের ধরণ ধারণ একই ঘুবে 'দখব। তারপর পান্থশালায় 
আমার বাসাতে 'ফরে আমি ঘুমোব। কারণ দীঘারন শ্রমে আমি ক্লাস্ত হয়ে পড়েছি। 

ও তুমি । ৃ 

পিশাকিউজের ড্রোমিও। তোমার কথ শুনে অনেক লোকই বৃঝতে পারবে তুমি 

কোথাকার লোক । ঠিক আছে, নিজের পরিচয় দেবার এই ধণণের একটা ভাল 
উপায় নিয়ে যেখানে যাবে ষাও। ( ওস্থান ) 

এ্াটিফোলাম £ সি। লোকটা পাজী হলেও থুব বিশ্বাসী স্যার । প্রায়ই যখন আমি 
দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে পড়ি তখন ও হা'সিঠার্টার মাধামে আমার ভারী 

মনটাকে হাপ্ক: কবে তোলে । কী, তুমিও কি আমার সঙ্গে শহরে বেড়াতে যাবে 

এবং তা৫পর হোটেলে গিয়ে আমার সঙ্গ খাবে? 

১ম সওদাগর ৭ কয়েকজন বাবসাম়ীর কাছে আমার আবার আগে থেকেই 



২১২ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

নেমস্তশ্ন আছে ও ওদেব কাছ থেকে কিছু উপকাব পাবার আশা আছে । আমায় 

ক্ষমা করে! ভাই। বরং বেলা পাচটার সময় তোমার সঙ্গে বাজারে আমি দেখা 

করবই ॥ তারপর বা'ত্তে তুমি বিছানায় লা শোয়া পথস্ত তোমার কাছে 

থাকব। এখন আমার বিশেষ কাজ আছে বলেই তোমার কাছ থেকে চলে 

যাচ্ছি। 

“া্টি : সি তাহলে এখনকার মভ বিদায় । তাহলে একাই আমি শহরে 

এখালে সেখানে খুরে বেডাব। 

১ম পওদগং, নিও ধাশমত ঘুরে বেডানোই ভাল । (স্থান) 

এটি সি. যে আামায় খ্ুশিমাহ ঘুর বেডানোত পরামর্শ দেবে সে 
কিন্তু জাতে: ৮4 আমার আকাতাখত বহুক না পাশয় পা স্ আমি গুশি তত 

পারব পা । আম হচ্ছি এ১ জগতন্কপ হাসমত এক বিন্দু জলের মাত, 0 

আর একা বন্দ জলের জন বে ক'ব বেড়ান । কতুহলের বশে বিশাল 
জন'বুণা অকুষ্ঠ হবস্থায় নিশিয় ছিচ্ছ শিজেক । এহভাতর চি আহাৰ 

যা তাহকে খুষ্জে পাবা? ভন তাদের অনুসঙ্কানের অধো ভাবিয়ে দিচ্ছি 

নিজেকে । 

এফিযাতসর ড্রোমিওর হাবিশ 

এই আমার দিন গণনা করার আসল পোক এসে গেছে । কি খবর: ক একজ 

এত তাড়াতাড়ি তুমি এসে গেলে ? 
রা «1 ভাডাতাড়ি ফিবেছি ' আমার ভ বঃং আসছে অনেক দি হয়ে 

গেছে । বাতি পুড়ছে, শিক কাবাব ঠান্ডা হয়ে গেছে, ঘড়িতে রাত বারোটা! 
বাজছে । আমার গিশ্নীমা একদিন রাধা মাংস ঠা হয়ে যাওয়ার ভস্ক রাগে থুৰ 
গরম হয়ে গিয়েছিল মার আমার গালের উপর চড় মেবে বলেছিল, মি ঠিক সময়ে 
ৰার্ডি না আসার জন্যে মাসঠাণ্তা হয়ে গেছে । তোমার ক্ষিদে তেই বলেই হি 

বাড়ি আসনি, আর তুমি উপবাস ভঙ্গ করেছ বলেই তামার ক্ষিদে নেই; কিস্ত 

আমরা উপবাস ব: উপাসনা কাকে বলে তা জাতি না বলে তোমার রি হওয়ার 

জন্যে সবাহ খুব দুঃখিত । 

থার্টি £ সি। তোমার বাচালতা থামাও ত। আমার কথার 
জবাব দা9ও। যে টাকা আরম তোমার দিয়েছিলাম তা কোথায় রেখে 

এসেছ ! 

ফোষিও £ এ! ওসসেই ছ পেনি বা গতবার আমাকে গিশ্রীমান 
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ঘোড়ার লাগামের চামড়া কেনার জন্য দেওয়া হয়েছিল তা আমি মুচিকে 

দিয়েছি, আমার কাছে বাখনি। 

এ্যান্টি £ সি। দেখ, আমি হাসির ছলে একথা বলছি না। আমার এখন 

সে মনের অবস্থা নেই। এখন তামাশা না৷ কৰে সত্যি করে বল, টাকাটা 

কোথায়? আমরা [বদেশী এই অপরিচিত জায়গায় কোন সাহসে তা তুঙ্ি 

হাতছাড়া করলে ? 
ড্রোমিও £ এ । আমি বুঝচত পারছি খাবার আগে ঠাট্টা করছেন অণপনি। 

আপনাকে নিয়ে ধাবার ভ্তগ্য গিন্লীমা আমায় পাঠিয়েছেন । আপনি যদি না 
যান তাহলে আমাকে যা ছ1ই বল্বেন। আপনার দোকের জনে আমার 

উপর ঝাল ঝাড়বেল । তব আম জানি আমার মত আপনার ক্ষিদে 

পেলেই আপনি নজেই চলে যাবেন। কোন ঘড়ি বা ছৃতের দরকার 

হবে না। | 
এ্যান্টি ং সি। শোন ড্রোমিও, এ সময়ে এই ঠান্টার কোন মানে হয়? এ ঠাট্টা 

অন্য দিন আনন্দের সময়ে করো | আমি ষে টাকা তোমাকে রাখতে দিয়েছিলাম, 

সে টাকা কোথায় * 

ড্রোমও £ এ। "আমাকে শ্কার? আমাকে ত আপনি কোন টাকা রাখতে 

দেননি। 

গান্টি ১ সি। এস ৩ দেখি বদমাস কোথাকার, তোমার যত সব বোকামিকে 

ঠিক করে দিচ্ছি। এখন বল, এই টাকার ভার তুমি কার হাতে 
ছেড়ে দিলে? 

ড্োমিও £ এ। থে কাজের ভাব আমায় দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে বাজার থেকে 

আপনাকে বাড়ি ফিনিক্সে খাবার জন্ত নিয়ে যা"য়া। গিক্লীমা তার বোনে 

সঙ্গে আপনার জন। অপেক্ষা করছেন । 

এ্যান্টি : সি। দেখ আমি একজন খৃষ্টান। ধর্মের নামে বল, কোন নিরাপদ 

জায়গায় আমার টাকা রেখেছ । তা না বললে যে মাথা নিয়ে তুমি আমার 

সঙ্গে অসময়ে চাতুরী খেলছ সেই মাথা তোমার ভেঙ্গে দেব। আমি তোমাকে যে 
এক হাজার মার্ক ( ইতালীয় মুদ্রা ) দিয়েছি তা কোথায় ? 
ড্রামিও ঃ এ। আপনার হাতের কিছু চিহ্ন আমার মাথার ওপর আছে, 

আমার গিম্লীমার হাতের কিছু দাগ আমার ঘাড়ের ওপর আছে। কিন্ত 
আপনাদের ভুজনের সব মিলিয়েও এক হাজার মার্ক বা দাগ নেই। আমি 
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যদি সেই মার্ক বা দাগ আপনাদের ফিরিয়ে দিই তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই 

তা ধৈধ ধরে সহা করবেন না। 

এটি £সি। তোমার গিন্ীমার দাগ । কোন গিশ্রীমার কথা বলছ ক্রীতদাস 
কোথাকার; তামার আবার গিশ্রীমা কাথায় ” 

ড্রোমিও £ এ । আপনার সতী, আমার গিশ্লীযা ফিনিকের বাঁড়িত আপনি 

খেতে না যাওয়! পর্যস্থ না খেয়ে বসে আছেন । তিনি আপনাকে শীগ গির করে 

যেতে বুলছেন। 
এাট্টি £ সি। কী, আমি বারবার নিষেধ করা সবেও আমার মুখের সামনে 
'আমার কথা অমাঁনা করবে ? দেখান্ছি মজা, পাজী কোথাকার । 

” ( চহার কবুতে লাগল) 

ড্রৌমিও £ £। এর মানে কি স্কার " ভগবানের নামে বলছি, মারবেন না। 
ঘণ্দ আপনি মার বন্চ ন' করেন তাহলে আমি পালার | (প্রস্থান ) 

এটি £ সি. আয় হিল বঝতে পেক্ছি ম্রিশ্চততী কো'শল বা চার সবার 

শয়তানট; আমার টাকাটা? মেরে দিয়েছ । লোকে বলে এই শহরটা বদমাস 

লেখকে ভলঙ । কত যাদুকর চাখে ধালে ছেপাকু জন- প্রত হয়ে আছে, কত 

যাক মাভষুক সব ভুলিয়ে চিচ্ছে মৃকুত্তের মধ, কত ডাইনী মাহষের 

আহ্ণ নিয়ে ছিনর্ঘষন খেলে আর 'পহটাকে বিকৃত করে দেয়। কত 

ছদ্পবেশী প্রতারক; কত বাচাল ছলনাকারী, কত পাপাত্বা সব! কুকর্ষের জন্য 

অবাধে ঘরে বেড়াচ্ছে । তা যদি হয়, আমি এখান থেকে ভাড়াতাডি 

চলে যাই | এখন সেই অর্ধনয়াশ মুন্তির কাছে গিয়ে সেই শয়তানটার খোজ 

করব। আমার ধুব ভয় হচ্ছে । আমা টাকাটা নিরাপদে নেই । (প্রস্থান ) 
দ্বিতীয় অন্ক 

প্রথম দুষ্ট | একিয়াসের এান্টিফোলাসের বাড়ি । 

আফিয়ানা ও তার বোনের প্রবেশ 

আজিক্ানা । আমার স্বামী বা চাকরটা কেউ ফিরে এল না। চাকরটাকে 

আমি তার মনিবকে তাঁড়াতাড়ি ডেকে আনার জন্য পাঠালাম । লুসিয়ানা, 
এখন 'ত নিশ্চয় ছুটো বাঙ্ছে। 

লুসিয়ানা | হয়ত কোন ববসায়ী তাকে নিমন্ত্রণ করেছে আর তাই ভিনি 
বাছার “থখকে সোগ্গা সেখানে খতে গেছেন। চল আমরা আর ক্ষাপেক্ষা 

না কবে খেয়ে নিই। পুরুষদের ত সব লময় ইচ্ছাঘত কাজ করার স্বাধীনতা 
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আছে । সময়ই হচ্ছে তাদের আসল প্রড়। সময়ের তাড়দাতেই ভারা 

যাওমা আসা করে। ৩1 যদি হয়, তাহলে তোমাকে ধৈর্ধ ধরতেই হবে 

বোন। 

আদিয়ানা। আমাদের থেকে তাদের স্বাবীনতা কেন বেশী হবে? 

লুসিয়ানা | কারণ তাদের কর্মনোত বাড়ির বাইবে প্রসারিত । 

আদিয়ানা; .দখ, যখন আমি তার কাছে £ শিয়ে কথ বলতে যাই তখন 

সেরেগেযায়। 

লুসিয়ানা ৷ তবু জেনে রেখো, সে তোমারু ইচ্ছ'র লাগাম । 
আদরিয়ানা | একমাজ গালা ছাডং এম” লাগাম আর কেউ হবে না। 

লুসিয়ানা | দেখ, পরধিবীতে সব কিছুরুই লাগাম আছে। সম্পূর্ণরূপে 

বলাবিহীন অবাধ স্থার্বান তার পরিণাম ছুহখমর হতে বাধা | এই বিশ্ব 

ব্ষাণ্ডে্। আকাশ, মাটি, সমৃছ্র সব কিছুরই সীমা আছে। ঈশ্বরের 

কাছে সন কিছুই পরাধীন। পশু, পাখি মাছ_যত সব নিরুষ্ট প্রাণীই 
পুরুদদের অধীন এবং তাদ্রে দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। 'এদের থেকে উচ্চতর 

প্রাণী যে মানুষ পৃথিবীর মাটি জল বন সমুদ্র পশু পার্থ সব কিছুর উপর 
প্ররত বা কতত্ব করে, যাদের .বাধশক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, যারা পশু 

পাখি ও মাছের থেকে সব দিক দিয়ে বড়, সেই মানুষও আবার তাদের 

নারীদের প্রভু এব স্বামী। স্থতরাং তামার ইচ্ছাকে তা অবীনস্থ 

করে চল। 

আদ্য়ানা। এই দাসত্ব ভয়েই তুমি বিয়ে করনি ? 

লুসিয়ানা । তা নয় বিরক্তিকণ দরাম্পত্যশযার জন্া। 
'আদ্রিয়ানা। কিন্ত বিয়ের পর তুমি যথেষ্ট স্বাধীনভাবে চলতে পার । 

লুপিয়ানা। দেখ যাকেই ভালবাদি ন' কেন, ভালবাসার আগে শিখতে হৰে 

আমার বশ্থা তা | 

আদ্রিয়ানা। কিন্তু তোমার স্বামী যদি আবার অন কান জায়গায় প্রে্ 

করতে শুরু করে ? 

লৃসিয়ানা। সে বাড়ি ফিরে না আসা পরথন্ত আমি সহ করব। 

আদ্রিয়ান।। খুব অধিচলিত খৈধের কথা বললে ' হতে ত আক্ধের 

কিছু ,লই। যাদের অন্য কোন উপায় নেই তাবা ছর্বল ও সহিষ্ত হতে 
বাধ্য। দুঃখ বিপদে জর্জরিত কোন হতভাগ্য ব]ক্তিকে কান্নাকাটি করছে 
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দেখলে আমরা তাকে শাপ্ধ হতে ব ধৈর্য ধ'তে বাপ। কিঙ আমরা 

নিজ: যখন অল্লবিস্তত্র খিপদ আর বেদনা ভাবে ভাবাক্তাম্থ হই তখন আমর 

চিংকা: করতে থাকি, অভিযোগ অন্ুযোগে ফেটে পাঁডি। সুতরাং .কান নবম 

জীবনসাধীকে নিষে তোমার দুখ করার কু নেই বংলই এমন ক. রগ" ধৈর্য 

ধা" উপদেশ চিয়ে অংমায় সান্ন' দিচ্ছ । বিস্ক তম যদি নিজের জ'বনে পরে 

“ই বরণের অবস্থার মধো পড়ে ভাভলে লেখবে লোকা? মত যে ধৈষের পরামিৰ 

পচ্ছ .স ধৈহ তোমার মবধোই নেউ। 

লুসিয়লা | ঠিক আাতছঃ কদিন অঙ্গতঃ তাঙগর কৰা পরীগ্মার জনও আমি 

বিচ ক:ব। হই তামা লোক এসে গেছে তামার ম্বাহী ঠিক 

নিকটে অ সহেন। 
মাসে ড্রোমিভ প্রবেশ 

আছালা | কী তামার গঞ্জকচ্ছপ মনব প্রত আসছেন 

ড্রাযিত 2 এ । নানা টিন আমায় হ হাত ১ করে মারতে লাগান । আমার 

কান্ট লেখ তা বুঝতে পাবেন । 

আউয়াল; বলত হার সাঙ্গ ভোযার ক করা হয়েছল 7 তার মনের ছদ্থা 

বুঝতে পাঞ্েহ এ 

ড্রোষিও £:এ1 তির যন কিষন ঠ আমার কানের উপ: বল দিয়েছেন। "তাও 

হাতেও কথ! বুঝতে পেরেছি । কন্ত মনের কথা বুঝতে পারিনি । 

লুপিয়ান' । ৪ এম ভাবে কবাগুলো বলছে যে তুষি তার থেকে কিছু ঝছেই 

প:এবে ন:। 

গঢামিও £ £ | কিন্তুতিনি আমায় ঘন ম্পঞ্ঠ কর মবেছিলেন যেআম তার 

আঘাত বেশ অঠভব ক?তে পেবেছিলাম | কিন্কু কেন মেরেছিলেন ১1 বৃঝতে 

পানি । 

আদ্্য়ানা । কি দয়া করে বলছো উনি কি বাড়ি আসছেন” এখন ত 

ৰেশ ব্ঝছি তিনি ঠা স্ত্রীকে পুরই পুশি করতে চান । 
ড্রোষও £ এ। হ্যা গেহীমা, শিশুসু আমার মনিব শি-পাগল হয়ে গেছেন। 

আজিয়ানা। শিং-পাগল । সে আবার কি রে শয়তান " 

দ্রোঙ্গিও : এ। জামি বলছি পা থে তিনি ঠাটা করে পাগলামি করছেন। 

উনি পত্যি সত্যিই বন্ধ পাগল হয়ে গেছেন। কারণ আমি ঘখন কে খাবার 

জনে হাড়ি আাসতে বললাষ, উনি আমার কাছে এক হাজার মাক চাইলেন । 
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আমি বললাম, 'এখন খাবার সময়, উনি বললেন, “মামার টাকা 1" “আপনার 

মাংস পুড়ে যাচ্ছে আমি বললাম, উন্নি বললেন, 'আমার টাকা । আমি 

ভোমাকে নে এক হাজার মার্ক দিয়েতি হা কোথায় শদ্ধতান। ৮ আমি 
বললাম, “আপনার শিক কাবাব পুড়ে গেছে? উদ্নি বললেন, “মামার টাঁকা |? 

আমি ক্ললাম, 'গিন্মা আপনার কনো বসে আছেন”, উনি বললেন, পলো 

যাক তোমার গিরীম', মাম চিন না ভোমার গিরীমাকে, গলে যাও তোমার 

গির্নামার কাছে” | 

ললিয়ানা । একথ| উনি বললন 

ড্রোমিও £ এ। আমার মানব ভাই বললেন 1 টিনি আলও বললেন, আঙ্ি 

বাড়ি জানি ন' স্ত্রী ক্রানি না? গিন্নী হ্কানি না । তব মামি তকে ধন্ুবাদ দিলাম, 
পুশেষে চিন আমায় সেযানে প্রহার করলেন। 

আ.িয়ন।। মাবার যাও হতভাগা, তাতে বাড লিয়ে £স। 

ড্রেমিও £ এ। আবার যাব আব নতুন কবে মার খেষে বান্ডি ফিরে আসব ? 

ভগপা"নর নামে বলছি" অনা কান লোককে পঠান | 

আদিয়ানা। যাও বলছি, তা না হলে তোমার মাধাট' ভেঙ্গে ছেব। 

ডোমিও ঃ এ। উনি তাহলে মারতে মারতে আমার নতুন ক্রশটাকেও ভেঙ্গে 

দ্রেবেন। আপনার ও আমার মাঝধানে নিশ্চয় আর একট। অলৌকিক 

মাপা গজাবে। 

আদয়ানা। যাও বলছি বাচাল চাষা কোথাকার । তোমার মনিবকে 

বাড়ি শিয়ে এস। 

ড্র(মিও £.এ। আমি ফুটবলের মত আমার দিকে ও আপনার দিকে সব দিকেই 

গোল? আপনি এখান থেকে লাথি মেরে ওখানে পাঠিয়ে দিলেন, আর 

ওখান থেকে লাখি যেরে উনি এখানে পাঠিয়ে দিলেন । আর যদি আমি আপনাদের 
এখানে কাজ কার ত আপন আমাকে চামড়ার ' খাপের মধ্যে পুরে 

প্খে দেবেন। (প্রস্থান ) 

লৃপিয়ান!। তোমার চোখে ম্বখে বেশ অধৈর্য ফুটে উঠেছে। 
আব্রিয়ানা। তার সাহচর্ধের মহিমা আমার সব অধৈর্ধ সুর করে দেবে। 

তাঁর সাণন্দ। দ্ষ্টির একখানি মাধূধ আস্বাদন কবার জন্য বৃতৃক্ষিত হয়ে 
রয়েছে আমার অন্তর। পাঁধিব কালের কুটিল গতি কি আমার গণুভিত্তি 

হডে সেই মোহপ্রসারী সৌন্দর্যকে অপন্থত করে ফেলেছে? তাহলে কাপ 
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নয়, সে সৌপ্যের তিনিই অসচয ঘটিয়েছেন । আমার কথাবার্তা কি কঘে'কে 

মনে হতে ? আমার বৃদ্ধি ভোতা হয়ে গেছে ” যদি আমার বৃদ্ধি আর কথাবার্তার 

তীক্ষতা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার নিকয়তাই নষ্ট করে দিয়েছে সে তীক্তা। 

সাব শিষ্টুর খয়ালী প্রেমই আমার অস্থরের সব কিছুকে মর্বপ্রত্তবের মত কঠিন 
করে লেছে, ছিন্নতির কলে দিয়েছে আমার গু ও সৌ.-য়ের সকল আবরণকে। 

কারণ £কমাহ তিনিই ও আমার এই দেহমতনর “কমা অধীশ্ব 4 আমার দেহ 

মনে মধো যদ কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে শাছলে তিনিই তার জন 

একমাত দায় | আস্মার স ব্কিতিক কারেণ হচ্ছে ভিলিই | ভাব মুগ্ধ 
চোখের উজ্জল নি মার সা হের সকল লয় ক্ষতি "ক মৃহ্তে রণ তবে 

বে হবে ভগ হরিণ যত সে কোন পেষ মানে শা বাডিত 

শ্ধু ধা জালে, ধোয়ই পালিয়ে যায়) মাম যেন বাসি হয়ে গেন্ছি 

পুলা হয়ে গেছি তার কাছে। 

লিলা 1 একি আহাঘাতী উট পর কারু ফেল মন থেকে 
আছিল) একমা রহ আদুতীন। অধরা] অন্যায়ের ক্ষ তকে যন কে 

সয়ে দিতে পারে শ্বখি জানি হাক সঙ্িশ্রমর অনা কুলের হাঝে ক 

নতুন "আশ্রয় ধুজে পেয়েছে! তা শা তলে সে খন আসবে না কেন? 

বোন, তৃদ্মি জান, মে আমায় অক্ষ বন্ধনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল । কিছ 

সে বন্ধন কি তাও প্রেষকে হেধে পাধডে পারুল 5 গে বন্ধন কি তার 

দাম্পত্যশঘ্যার প্রতি বিশ্বস্থভাকে অক্ুগ্র বাখছে পারল? দেখা যায় কত 

উদ্ছ্বল চকচকে €4 তার লো নম হারিয়ে কেপে । কিন্ধ .সানাকে কত লোকে 

স্পর্শ ক:লে তার সৌক্্ চির অল্লান থাকে। যদি কোন লোকের 

সত্যিকারের স্বনাম বা গুপ থাকে তাহলে মিথা। আর দুর্নীতির অপবাদের 

ছারা সে লঙ্দিত হয়ন' আমার সৌক্ঘ যদি তার চোখে: দুটিকে আর 

মুগ্ধ ক?তে না পারে আমি তাহলে আমার তির জন্য কাদব আর কাতে 

কাদতেই প্রাণ বিসঙ্ন দেব । | 

লুসিয়ানা | এইভাবে কত বোকাই না স্বেচ্ছায় উন্মত্ত ঈধা: দাসত্ব করে 
ধাকে। (সকলের প্রস্থান ) 

ছয় দগ। বাজাএ। 

 সিরাকিউদ্জের £ার্টিকোলাসের প্রবেশ 

এন্টি £ সি। যে টাক! আমি ড্রোমিওকে দিয়েছিলাম ত। আমার হোটেলে 
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ঠিকভাবে নিরাপদে রাখ। আছে । আর সে সাবদানী অনুগত ভৃত্য হিসাবে 
আমাকে খুঁজে বার করতে গেছে । বাড়িওয়ালার বিবরণ 'আর সময় গণন। করে 

দেখ! গেল আমি ড্রোমওকে এখান থেকে বাজারে পাঠানোর পর থেকে আমি 

তার সঙ্গে কথা বলিন। এই যেও আসছে। 

নিরাকিউজের ড্রোমিওর প্রবেশ 

এখন কেমন স্যার, তোমার রসিকতা শেষ হয়েছে * ভুমি কি কোন প্রমাহত 

বক্তিপ মত আবার ঠাট্রা করবে আমার সঙ্গে” ভুমি নাকি “কান টাকা 

নানি * “তামার গিন্রীমা আমায় খাকার জন্যে নাকি কাড়ি যেতে বলেছে " 

আমার বাড়ি ফিনিক্স” তুমি কি পাগল তয়েছিলে তা না হলে এমন 

পাগ্লর মত আমাণ গ্ুতিটি কথ'র উত্তর দিতে ন'। 

ড্রোমিও : সি। কিসের উত্তর স্তার? কখন আমি এমন কথা বলেছি ? 

এন্টি: পি? এট ত এখনি, এখানে আর এখনো আর ঘন্টা হয্বনি। 

ডোছিও £ সি। আমাকে টাক' দিঘে আপনি সেন্টরে পাঠাবার পর আপনার 

সঙ্গে আর আমার দেখাই হয়নি। 

এটি £সি। শয়তান, ভুমি টাকার কথাটা একেবারে অস্বীকার করে উড়িয়ে 

দিয়েছিলে আর «কজন গিনীমা আর খাবার কথ: বলছিলে । যাঁর জন্য মনে হয় 

সুমি ভাবছিলে আমি বেগে গেছি । 

ড্রোমিও ঃ সি। আপনাকে এই রকম ধৃশি মনে দেখে সত্যিই আমি 

আনশ্িত; কিন্ত “কন আপনি ঠাট্টা করছেন? দয়া করে আমায় 

বলুন। 

গরার্টি : পি। কী, তুমি আমার সামনে আমার কথা অমান্ত করে উপহাস 

করছ আমায়? মনে ভাবছ আমি ঠাট্টা করছি “তামার সঙ্গে? এই নাও 

তার প্রতিফল, এই নাও । 2 (প্রহার করতে লাগল) 

ড্রোমিও £ সি। মারবেন লা স্যার, ভগবানের নামে বলছি। এবার বুঝছি 

আপনার ঠাট্টা সত্যি। কি কারণে আমাকে মারলেন স্যার ” 

এডি £সি। এই কারণে যে তুমি আমার ভালমানুষীর স্থযোগ নিচ্ছ। 

কোন কোন সময়ে আমি তোমাকে ভাড় হিসাবে দেখি এবং কিছু ঠাটা 

তামাশার কথা বপি তোমার সঙ্গে। কিন্ত তুমি আমার ভালবাসাকে নিয়েও 

উপহাস করো এবং আমার চিন্তা ভাবনার সময়েও ঠাট্টা তামাশা করো। 

মনে রেখো, একমাত্র কুর্য যখন কিরণ দেয় ঠিক তখনি পতঙ্গরা খেলা করে, 
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লাকালাফ কবে, কিন্তু সর্ষের বশ্মিজাল মেঘে বা অন্ধকারে ঢাকা পড়লে 

গর্ভে ঢুকে পড়ে সব পতঙ্গের দল। যদ্দি তুম "আমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে 

চাও তাহ:ল আমার মনের অবস্থাটা আগে জানবে! আমা” চোখের দষ্টির 

সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে তোমার ববহাব্টাকে। তা না হলে “মান কৰে 

মার খবে। 

ড্রেমিও £স। কিন্তু সবার, পয করে বলুন, কন আমায় মারলেন 

তযাট্টি £ সি। হুমি কি তং জান না? 

ড্রোমিও £ সি, না স্যার, স্িধু হকি জানি গে আপনি আমাকে 

স। আমি তি তোষাক তা বলব 

রোগ এত সি ঠা স্যার, শেন এল কিসের কে কার পেোলন। 

লোকে বলে কার” পাকলেই হার উৎপত্তি থাকবে কা থাকলেই থাকবে 
কিলের থেকো। 

শার্ট 2 লি £খমতঃ আমার করা অমান্ত করার জন দ্বিতীয়তঃ পন পর 

ছবার চুষি মিথা বলে রাগে ছিযেছ আমায় 

ড্রোমিও £ পি । বিনা কাহাণে এমনি করে কি আব কোন লাক মাঃ খেয়েছে ? 

যখন আপনার কেন আরু একিলের পেককা কোনটাতেই কোন যুক্তি নেই তখন 

আমাকে যারা মবেও কান ষুক্তি আছে কি? বাই ভোক, ধনাবাজ 

স্যাব। ৃ্ 
ঞ্যান্টি £ সি। ধনাবাদ' কিসের জনা? 

ড্রোষিও £ সি। ধদাব্দ এঠজনে: যে আপনি আমাক কিছু নাকরার জনোই 

কিছু দিয়েছেন । 

পার্টি £ সি। ঠিক আছে) এ৫ জনো) পরে আমি ক্ষতিপুরণ গ্েব। কিছু করার 
জপনা তোমাকে কিছুই ছেব না । বাই ভোক, এখন বলতে পার খাবীরের সময় 

হয়েছে : 

ডোষিও £ সি । হা, মাংসলা বলছে যে আমাদের খাও । 

এন্টি £ সি। সে আবার কি? 

ভ্রোহিও £ নি। কী জাবার?” কিছুনা দণ্ড। 

এটি £ সি। তাহলে তত খুবই শুকনে! হবে। 

হেরি ৪ 2 সি। তাহলে খাবেন ন। কিছু । 
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এ্ার্টি : সি। তাহলে আসলে কী তুমি বলতে চাও? তোমার যুক্তিটা কি? 
ড্রোমিও £ সি। আমি চাই আপনাকে রাগাতে আর আমাকে দিয়ে আর একগাছি 
দড়ি কিনে আনাতে । 

এ্যান্টি : সি। ঠিক আছে, আমার কাটা কি বুঝলে? এইভাবে সময় বুঝে 
ঠট্র' কণতে শেখ । সব জানিসেরই একটা সময় মাছ । 
ড্রোমি€ £ পি) আপনি তখন রেগে যাবার আগে “কথা আমি শ্বীকাৰ 
কবিনি। 
এটি £ পি) কেন) কোন শিয়ম বা মুক্তিতে 

টার দঃ লি। -কণ জার, নিম ত পৃরই সোজা । আমাদের পরম পিতা 

ত'কাদল মাথা টাকে: মতই এ লিয়ম সহজ £বং সরল । 

এ [সি। ৫ মানা শন পারি ক রি 

ডোমিণ £সি। দেপুন, কোন লোতক ; মাধাদ স্বাভাবিক ভাবেই যর্দি অকালে 

চুল উঠে গিয়ে টাক প্ড যায় তাহলে নঃন করে আশার সে চুল গজাতে 
পালে না? 

এন্টি ঃসি। বাসনা তেল বা অন্য কোন উপাষে সে চুল ফিরে পেছে 
পাপে না। 

ড্রোমও £ পি। হা পাবে? পড়লো কিনে আর তার মাদুনহই অন্ত কোন লোকের 

মাথার চল কেডে নিংয। 
প্যান্টি £ সি। আচ্ছ', ষে চুল এত তাডাতাডি গঙ্গিয়ে ওঠে বেড়ে ওঠে আপনা 

আপনি, মাঝে যাঝে কাল সে চল শিয়ে এত কূপণতা করে কন? 

ড্রোমিও £সি। কারণ বিধাতা বেশী চল দিয়েছেন পশু.ক। আর মানুষকে 

যেমন চুল কম পিয়েছন তেষণি তার চুলের অভাবটাকে বৃদ্ধি দিয়ে পুরণ 

করে দিয়েছেন। 
গা্টি : পি। কিন্ত তণে এক £কজন লোকের ঘে বৃদ্ধির থেকে চুলেব পরিমাণ 
অনেক বেশী হয়”? 

ড্রোমিও £ সি। যাদে চুল বেশী আর বৃদ্ধি কম তারা যদি বৃদ্ধি পেতেচায় 

তাহলে তাদেদ চুল হারাতে হবে। ছুটো 'জনিল একসঙ্গে পাবে না। 

এ্যান্টি £ সি। তাহলে তোমার কথা হলো, যাদের বেশী চুল আছে তারা বিন! 

হৃন্ধিতেই যাবতীয় কাজকর্ম করে। 
ড্রোমিও ঃ সি। যে ষত তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পেতে চায় তাকে তত তাড়াতাড়ি 
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চুল হারাতে হবে । অবশ্ত এতে তার কোন অস্থবিধা হয় না আর সে খুশি হয়েই 
তা হারায়; 
এাট্টি £ সি। কিন্তু তার কারণ কি' 

ড্রো'মও :সি। তার কারণ হলো দুটো, আর কা ণ ছুটো বেশ বলিষ্টএ 

বটে। 

'যাষ্টি হাস বলি কন বললে, অনা কোন শক এয়োগ কাণো। 

ড্রোমিড £ সং] তাহলে লিশ্তিত কাতুণ বলতে পাে। 

“ান্টি ঃ সি হরেকম একটা মথো বাপারে নিশ্দিহ কথাটাও আনা উচিত 
রা 

ড্রোমিও £সি। তাহলে বলতে হয় স্থির এবং লিনুলি কারণ। 

এাষ্টি রি 1 অশ্ছা, এবং ভারি নাম কল 

ড্রামিপ £ সি । ছুটো কারণে হারা প্ুশি মনেই ছল হারাতে চায়! একটা 

হলে', তাদের চুল কাটার খরু5টা বেছে ফায় আর একটা হলো খাবার সময় কোন 

খাছ্ের উপর চুল পড়ার ভয় থাকে না। 

ভাটি: সি ই স্ব কধার মধ্য দিয়ে তুমি একটা কাই প্রমাণ করত চাইছ 

আবু সেকথা! হলো £ই যে পরধিবত্ডে সব জিনিস কাল্রু নিয়ম মেনে চলে না। 

আনেক ভিনিলহ সময় বিচাবু করে চলে না । 

ড্রোসিও £ সি। ঠ্যা, ঠিক ভাই হকার । কারণ কোন কালই অকালে অথচ 

স্বাভাবিক ভাবে হারিয়ে যাওয়া চুলকে উদ্ধার করতে পারে না। 

গ্া্টি £ দি । কেন সময়মত চট্ট করলে হারান! চুল ফির পাওয়া যায় না সে 

বিষয়ে তোষার ব্ুক্ত তেমন অর্থনর্ণ শয়। 

ড্রোজি £ সি। ঠিক মাছে, এবার 2 আমি সংশোধন করে শিচ্ছি। আসলে 

কি জানেন; কাল নিজেই হচ্ছে টাক মাথা, 'ঠাঠ সে চায় একে একে সব 

লোকের চুল উঠে বাক মাপা হতে; পরধিবী শেষ চবার সময় তাহলে সব মানুষই 

টাক শ্রাথা অবস্থায় কাদের অঙসরুণ করবে । 

এার্টি 2 লি। আমি আ্ঞানভাম তোমার পিদ্ধান্তটা ৪ এমনি, টাক মাপার হবে 

অর্1ৎ অতি সরলকৃত, হবে । কিন্ত চুপ, অঙবে কে যেন 'সামাদের দিকে হাত 

বাড়িয়ে সঙ্গত করছে । | 
আরিয়ান ও লুসিয়ানার প্রবেশ 

ধপ্জিয়ানা। হায় হায় হা্টিফোলাস। তৃমি আমাকে দেখে মুখখানা! কেমন 
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অদ্ভুত করছ আর ভ্রকুটি কর ' নিশ্চয় অন্ত কোন মেয়ে তোষার মন কেড়ে 
নিয়েছে । আমি মার আধ্রিয়ানা নই, আমি তোমার স্ত্রীও নই। অথচ 

এমন “ক সময় ছিল যখন তুম শিজে থেকে শপপ করে বলত, আমি যদি 
তোমার সঙ্গে কথ! না বলতাম, যদি তোমার প্রতি আমার প্রমময় দি 

নি্ষপ না করতাম, দি তোমায় প্পশ ০1 কতাম তাহলে কোন গান বা 

কথা তামা কানে ভাল লাগহ না; কোন বদ তোমার চোখে ভাল 
লাগত না ব কোন স্পশ তোমার হাতে কখন মনে হত না। মামি 

শিজের হাতে মাংস ভাগ করছে ন। দিলে তোমার মাংস খেয়ে সখ হত না। 

কম্ত কিকণে এমন হলো, আমার প্রিযিতম স্বামী, কিকরে তুমি £মনভাবে 
নিজেকে আহ্ল বদলে ফেললে ? শুধু আমার কণ' বললাম না। বললাম, তুমি 
নিজে” সঙ্গেই নিজে বিরোধিতা করছ । একদিন তুমি আমি ত একই 

ছিলাম। 'একদিন আমি ছিপায় ভোমার অবিভাজা ও অভিন্ন অংশ, 
তোমার আম্মার থেকে, প্রের ও শ্রয়। তোমার থেকে আমাকে এমনভাবে 

ছিন্ন করে [দও না। কোন সমূত্রে এক বিন্দু জগ ফেলে দিলে সব জলের 
সঙ্গ এক হয়ে ভামংশষায়। তখন তুমি তোমার হাতে ফেলে দেওয়া সেই 
জলাবন্দুকে আমশ্রিত ও অধিক্ল অবস্থায় সমগ্র সমুদ্র হতে বিচ্ছিন্ন করে নিতে 
পার না। তেমনি তোমাতে আমাতে এমন অভিন্নভাবে মিশে আছি ষে আমার 

থেকে তুমি তোমা শিজেকে ছিনিয়ে নিতে পার না আমাকে একেবাবে 
বাদ দিয়ে। এখন তোমাকে শিতে গেলে আমাকেও হিতে হবে। আচ্ছা, 

যদি তুমি শোন, আম দুশ্চারুত্রা হয়ে গিয়েছি তাহলে মনে কেমন তোমার 

অ।ঘাত লাগবে, যাঁদ শোন তোমাকে উৎসগ করা আমার এ দেহ কোন দুর্বৃত্তের 

দ্বাণা কলুধিত হয়েছে ভাহলে তামার কেমন লাগবে” তুমি কি তাহলে 

মামার গায়ে থুথু দিয়ে আমাকে ত্বপাভবে তাড়িয়ে দেবে না? তুমি কি 

আমার মুখের সাম.ন স্বামী নাম ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমার কলুধিত হাত থেকে 

বিয়ের আাংটিট। .কড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলবে না এবং বিবাহ হচ্ছেদের শপথ 
করবে না? আমি শান ঠা তা করবে । হতরাং তাই হাম করো । জেনে 

রাখ, বাডিচারের কলঙ্কে আমিও কলঙ্কিত হয়ে উঠোছ। কামনার কলুষ 

আমার ওক্কের সঙ্গেও মিশে গেছে। আমরা যষাদ ছুজনে-এক এবং অভিন্ন হই 
তাহলে তুমি আগ্নাস পঙ্গে ছল” করলে তোমার দ্েহেও বিষ আমার মধ্যেও 

সংক্রামিত হবে, তোমার ছোয়া লেগে আমিও কলু'ষত হয়ে উঠব। হতরাং 
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ও সব বাদ দিয়ে তোমার দাম্পত্যশয্যার প্রতি বিশ্বস্ত থাক। তাহলে আমিও 

অকলঙ্কিত.কয়ে ধাই আর তোমার সম্মানও অক্ষুন্ন থাকে। 

এার্টি £ সি। হে সুন্দরী” আপনি কি এসব কথা আমায় বলছেন? আমি 
ত আপনাকে চিনি না। এই এফিয়াস শহরে আমি এসেছি মাত্র দু-ঘণ্টা 

আগে। আম যেমন আপনাদের শহরের কোথায় কি আছে তা জানি না 

তেমনি আপনা” কোন কথাও বুঝতে পারছি না। আমার ষেটকু বুদ্ধি আছে 

তা দি.য় আপনার প্রতিটি কথাকে চিরে চিরে বিচার করে দেখেও কোন কথার 

মানে বুঝতে পারছি না। 

লুপিয়ানা। 1ধক জ।মাইবাব' আপনি কি ভেবেছেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে 

সাবা দুনিয়াটাই বদলে গেছে '“ক মৃহ্ুত্তে। কখন থেকে আপনি আমান দিদির 

সঙ্গে “মন ব'বহাব করতে শুরু করেছেন * (সে আপনাকে খাবার জন্য ড্রোমিওকে 

ডাকতে পাঠি,য়ছিল। 

এখনি £ সি। ড্রোমিওকে? 

ড্রোমিও £ পি। আমাকে ? 

আদ্রিয়ানা | ্ট্যা হ্যা,- তোমাকে । আর তুমি তার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে 

এই কথাই বলেছিলে ষে সে তোমায় ওহাব কবুল আর মারধর করে বলে দিল ষে 

আমি আব তা স্ত্রী নই, আমার বাড়ি এখন তার বাড়ি নয়। 

্যান্টি ঃ সি। আচ্ছা তুমি কি এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলেছিলে ” তাহলে 
তোমাদের সঙ্গে কি ধরণের কথাবার্তা হয়েছিল বল। - 

ড্রোমিও £সি। আমি স্তার' আমি এর আগে একে চোখেই দেখিনি । 

এ্যান্টি : সি। তুমি হচ্ছ একটি শয়তান। ভুমি শয়তানের মতই মিছে কথ! 
ব্লছ। বাজারে তুমি তার এই সব কথাই আমায় বলেছিলে। 
ড্রোমিও £সি। আমি সারা জীবনের মধ্যে তীর সঙ্গে কগা বলিনি । 

এার্টি ঃ সি। তাহলে কি করে উনি আমাদের নাম জানতে পারলেন যদি কেউ না 

বলে থাকে? 
আদ্রিয়ান।। তোমার কেনা গোলামের সঙ্গে এমন করে ভাড়ামি করতে 

তোমাব ব্যক্তিত্বে বাধছে না? আমাকে রাগিয়ে তুলতে তুমি কি তাকে 
উত্তেজিত করে তুলছ না? আমার কাছ থেকে তোমার চলে যাওয়াটা যদি 

আমার অন্তাক় হয় তাহলে সে অন্যায়টা (তামার ঘ্বণা দিয়ে আরও বাড়িয়ে 

দিও না। এস এস, তোমার হাতের দক্তানায় আমি একটা কথা বেধে দিই। 
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তুমি হচ্ছ আমার স্বামী এক বলিষ্ঠ এল্ম. গাছ আর আমি হচ্ছি আঙ্গুরলত|। 
তোমাকে অবলম্বন করে আমি জড়ি'য় ধরে আছি। তোমার পৃরুষোচিত 
দুঢতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে আমার নারীস্থলভ কোমলতা । তোমার ছুর্বলতা বা 

মানসিক চঞ্চলতার স্থযোগ নিয়ে যদি কোন উদ্ধত আইভি লতা অথবা কোন 

অলস শ্যাওলা তোমার ডালপালার মধো ঢুকে পড়ে তাহলে সেট। খুবই খারাপ 

কাজ হবে। ৃ 

এ্যান্টি ঃসি। আমাকেই সে বললে এত কথা। তার কথার বিষয়বন্ত 

আমাকেও বিচলিত করে তুলেছে। স্বপ্নের মধ্যে কি তার সঙ্গে আমার 
বিয়ে হয়েছিল? অথবা আমি কি এখনই ঘৃমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি - আর 
তার এইসব কথা শুনছি? যে কোন ভ্রান্তি আমার- চক্মুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন 

হতে দিচ্ছে না? আমি এই নিশ্চত অনিশ্য়তাকে ঠিক না জানা পর্যন্ত এই 
ভ্রান্তিকেই পোঁষণ করে যাব। 
লুসিয়ানা । যাও ড্রোমিও, চাকরদের খাবার দিতে বলগে । 

ড্রোমিও £ সি। আমি আমার ক্রশ ছুয়ে শপথ করে বলছি, এটা ঠিক কোন 

রূপকার দেশ। আমরা যত সব পেচা আর প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কথা বলছি। 

তাদের কথা না শ্ু“লে তাঁরা আমাদেব প্রাণবাষ্ শুষে নেবে অথবা চিমটি কেটে 

মেরে ফেলবে। 

লুসিয়ানা। কেন তুমি আপন মনে বিড়বিড় করে বকছ? কেন তুমি আমা? 

কপার উত্তর দিচ্ছ না? এই ড্রোমিও, তুমি হচ্ছ একটা কুঁড়ে পুরুষ মৌমাছি। 
একট। শামুক, কেঁচো, একটা মাতাল। 

ড্রোমিও £ সি। আচ্ছা স্যার, আমি একেবারে বদলে গেছি। নয়কি? 

এ্যান্টি  সি। আমার মনে হচ্ছ মনের দিক থেকে তুমি ববলে গেছ। জার 

আমারও তাই হয়েছ । 

ড্রোমিও £ পি। না দাদাবাবু, দেহ এবং মন ছুদিক থেকেই বদলে গেছি। 

ঠান্টি ই সি। কিন্তু তোমার নিজম্ব দেহের আকারটা ত ঠিক রয়েছে । 

ড্রোমিও £ সি। না আমি একটা বাদর হয়ে গেছি। 

লুসিয়'না । বাঁদর না, তুমি গাধাতে পরিণত হয়েছ। 

ড্রামিও: সি। তাই বটে; আমি গাধা আব আমার পিঠে চড়ে সে আমায় 

চালাচ্ডে আর আমি ঘাস খেতে চাইছি । আমি ত গাধ! বটেই। আমি গাধা 

নাহলে সেকি করে আমায় চিনবে আর আমিই বা কিকরে তাকে চিনব। 

১৮১৫ 
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আদ্য়ানা। চল চল, আর আমি বোকা সেজে দাড়িয়ে থাকব না। 

চাকর মনিব দুজনেই যখন আমার দুঃখের কথা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে হেসে 
উড়িয়ে দিচ্ছে আমি তখন চোখে আম্গুল দিয়ে কাদব না। এস, এস, খাবে 
চল। ড্রোমিও, দরজায় পাহারা দেবে। স্বামী, আজ আমি তোমার সঙ্গে 

উপরে খাব। দেখবে কত ঠাট্া রসিকতা করব তোমার সঙ্গে। শোন, 

যদি কেউ তোমার মনিবের খোজ করে তাহলে বলবে তোমার মনিব খাচ্ছেন, 

কোন প্রাণী ষেন সেখানে না ঢোকে । চল বোন। ড্রোমিও, ঠিক মত কাজ 

কবরবে। ৃ 

এ্া্টিঃ সি। আমি কি মত্্যে আছি না স্বর্গে আছি? নাকি নরকে? 

আমি কি ঘ্বমিয়ে আছি না জেগে আছি? আমি পাগল হয়ে গেছিনা সুস্থ 

মস্তিষ্কে আছি? তারা যা বলবে আমি এখন তাই বলব। তাখা ঘা বলবে তাই 
কবে যাব । এক হহুস্তময় কুয়াশার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যাব এক অপরিচিত 

পৃথিবীর পথে । 

ড্রোমিও £ সি। দাঁদাবাব্ঃ আমি কি সদরে দীরোয়ানের কাজ করব? 

আদ্রিয়ান! ৷ হ্যা, কাউকে ঢুকতে দেবে না । তাহলে আমি তোমার মাথা ভেঙ্গে 
ফেলব। 

লৃসিয়ানা। চল চল, এন্িফোলাস, আজ আমাদের খেতে প্রচুর দেরি হয়ে 
গেল। ্ ( সকলের প্রস্থান ) 

তৃতীয় ভঙ্গ 
প্রথম দ্বশ্য । এফিয়াসের খ্যান্টিফোলাসের বাড়ির সম্মখভাগ | 
এফিয়াসের এ্যারন্টিফোলাস, 'এফিয়াসের (ড্রামিও, গ্যাঞ্েলো ও 

বালথাজাবের প্রবেশ 

এ্যান্টি ঃ এ) নমস্কার এাঞ্জেলো, তুমি আমাদের ক্ষমা করবে । আমি দেরি 
করে বাড়ি ফিরলে আমার স্ত্রী খুব রেগে যায়। বলে আমি নাকি তোমার 

দোকানে বসে বসে তার গয়না তৈরি দ্েখি। আগামীকাল তুমি যেন 'তার 
গয়নাট| নিয়ে স। এই দেখ, এই শয়তানটার কাজ দেখেছ, এ আবার আমার 

মুখের সামনে বলছ, বাজারে ওর সঙ্গে আমার নাকি দেখা হয়েছিল, ওকে নাকি 

মেরেছিলাম । আর এক হাজার স্বমুদ্রা চেয়েছিলাম ওর কাছে, আমি নাকি 

আমার বাড়িঘর ও স্ত্রীকে অস্বীকার করেছিলাম। মাতাল কোথাকার, বলি এ সব 

কথার মানে কি? 
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ড্রোমিও £ এ। যা খুশি আপনি বলতে পারেন, কিন্তু আমি ধা জানার তা 

জাঁনি। আমি হাড়ে হাড়ে জানি যে আপনি আমায় বাজারে মেবেছিলেন, 
আপনার হাঁতের ঘুষি খেয়ে আমার গায়ের চামড়ায় কালসিটে দাগ পড়ে গেছে। 
আমার গায়ের চামড়ার ওপর আপনার হাতের লেখা দেখে আপনি নিজেই বুঝতে 
পারবেন আমার মনের কথা কি। 

এান্টিঃ এ। আমি মনে করি তুমি একটি গাধা । 

ড্রোমিও £ এ। তাই হোঁক। যে আঘাত যে অন্যায় আমি নীরবে সহা করেছি 
তাতে আমাকে গাধা বলেই মনে হবে। আপনি তাহলে এবার হতে দুরে রে 
থাকবেন 'এবং গাধার প্রতি সতর্ক থাকবেন । 

'গরান্টি ঃ এ। মহামান্য বালথাজার, আপনাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে । ভগবান 

আমাদের আনন্দ দাঁন করুন। আমার শ্তভেচ্ছা যেন পুরণ হয় আর আপনার 

এখানে আসা যেন সার্থক হয়। : 

বালথাজার। আমার মনে হচ্ছে আপনার ভোজের উপকরণ সন্তা, কিন্তু 

অভার্থনা বা আদর আপ্যায়ন খুবই আন্তরিক যা সচরাচর মোটেই পাওয়া 

যায় না। 

গানটি: এ। কিন্তু বালধাজার, টেবিলভতি সমন্ত অভার্থনা দিয়েও ত একডিশ 

ভাত মাংস ব। মাছ তোবি করতে পাবা যায় না। 

বালথাজার। ভাত মাংস খুবই স্থলভ; সব জায়গাতেহ তা পাওয়া যায় । 

প্যান্টি £ এ । কিন্তু অভ্যর্থনা ত আরও স্থলভ। কারণ অভ্যর্থনা মানেই ত 

শুধু কথা । 
বালথাজার। অল্লঙ্বল্প হৈ চৈ আর প্রচুব আন্তরিক অভ্যর্থনার ছ্বারবাই কোন 

আনন্দভোজ সার্থক হয় । 

গ্যার্টি : এ। কৃপণ গৃহকর্তা এবং উদার অতিথির কাছে একথা সত্যি। আমার 

ভোজের উপকরণ যদ্দিও সামান্য তবৃ তা সানন্দে গ্রহণ করুন। এতে যেটুকু আনন্দ 

পাবার পাব। কিন্তু থামুন, আমার বাড়ির দরজাট| ভিতর থেকে তালাবন্ধ। 

যাও, তুমি গিয়ে খুলে দ্রিতে বল। 

ডোমিও £ এ। এই কে আছিস সব, ব্রিজেট, ডিমেবিয়ান, সিসলি, মিনিয়ন, 
[গবল। 

ড্রোমিওঃ সি। (ভিতর থেকে) মমি, মণ্ট হর্স, কেপন, ইভিক়ট, “হয় তুমি 

চলে যাও অথবা বাইরে চুপ করে বসে থাক। নিশ্চন্থ তুমি কোন ঝগড়াটে 
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মেয়েছেলে, তা না হলে এত গালাগালি করবে কেন? মনে হচ্ছে তুমি একাই 
একশো । যেই হও এখন চলে যাঁও। 

ড্রোমিও ; এ। একি আমাদের দারোয়ানের আবার হলে! কি। আমাদের 

মনিব রাস্তায় দাড়িয়ে আছে। 

ড্রোমিও : সি। (ভিতর থেকে ) যেখান থেকে উনি এসেছেন সেখানেই ফিরে 

যেতে বল। ঠাণ্ডায় হাটাইাটি কবে গর সদ্দি করে যাক । 

এ্যা্টিঃ এ। ভিতর থেকে কে কথা বলছে? কে আছ, দরজা খোল । 

ড্রোমিও £ সি। (ভিতর থেকে ) ঠিক আছে স্যার, আমি বলব কখন, আর 
আপনি বলবেন কোথা থেকে । 

এ্যান্টি ১ এ। কোথা থেকে? আমি খেতে এসেছি । এখনো পর্বস্ত আঙগি 

খাইনি। 

ড্রোমিও : সি। (ভিতর থেকে ) আজ এখানে আর খাওয়৷ হবে না, পরে আবাৰ 

ক্ষিদে পেলে আসবেন । 

এ্যা্টি £ এ। কে তুমি যে আমীর নিজের বাড়িতে ঢুকতে 21 দিয়ে বাইরে দা 

করিয়ে রেখেছ? 

ড্রোমিও £ সি। (ভিতর থেকে) উপস্থিত আমি « বাড়ির দারোয়ান স্যার । 

আমার নাম 'ড্রামও। 

ড্রোমিও £ 'এ। ও শয়তীন, তুমি আমার চাকরি আর নাম ছুটোই চুরি 
করে নিয়েই? অবশ্ত চাকরিতে আমি কোনদিন (কান সম্মান পাইনি আর 

আমার নামেতে শুধু দোষ পেয়েছি । তুমি যদি আজ আমার জায়গা দখল করে 
ড্রোমিও হয়ে যাও তাহলে তোমার নাম পান্টাতে হবে আর তাহলে তোমার নাম 

হওয়া উচিত গাধা । ৃ 

ভিতরে লিউসের প্রবেশ 

লিউস। (ভিতর থেকে) বাইরে গোলমাল কিসের ডুোমিও? দরজার 

বাইরে কারা? 
ড্রোমিও £ এ। লিউল, আমার মনিবকে ভিতরে যেতে দাও । 

লিউস। (ভিতর থেকে ) না, তার আনতে বড় দেরি হয়ে গেছে । একথা তাকে 

বলে দাও। 

ড্রোমিও £ এ। হ1 ভগবান, আমার হাসি পাচ্ছে। আপনাকে একটা প্রবাদবাকা 
শোনাতে ইচ্ছে করছে। 
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লিউস' তোমরা! কখন এলে বলবে কি? 
স্রোমিও ঃ সি। তোমার নাম যদ্দি লিউস হয় তাহলে নামের উপযৃক্ত কথাই 

বলেছ। 

এটি £ এ। শুনছ পাজীরা সব? আমাদের ঢুকতে দেবে কি বাড়ির ভিতর ? 
লিউন। (ভিতর থেকে) একথা আমিও তোমাকে জিজ্ঞাসা করব 

ভেবেছিলাম। 

ড্রোমিও £ সি। (ভিতর থেকে ) তুমি ত বলেই দিয়েছ, না । 

ড্রোমিও £ এ। ঠিক আছে. আঙ্ন, আমরা দবজায়, ঘা দিই। আঘাতের 

বিনিময়ে আঘাত দেওয়াই বিধেয় । 

এ্যা্টি ঃ এ। ভূত কোথাকার, আমাদের ঢুকতে দাও । 

লিউস। কিন্তু কেন কার জন্যে বলতে পারেন? 

ড্রোমিও £ এ। মনিব, আনুন, আমর! জোরে ঘা দিই। 

লিউস। ঠিক আছে ঘা দিতে দিতে হাত বাথ! করুক। 

এান্টি এ। একবার যদি আমি দরজাটা ঘা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলতে পারি তাহলে 

তোমরা কেঁদে কুল পাবে না। 

লিউস ( ভিতর থেকে ) কী দরকার এসব করার? 

ভিতরে আব্রিয়ানার প্রবেশ 

আদ্রিয়ান। (ভিতরে) দরজার বাইরে কে, কে এত গোলমাল গুরু 

করেছে? 

ড্রোমিও £ সি। (ভিতর থেকে) সত্যি করে বলছি আপনাদের শহরটা ছু 
ছেলেতে ভবা। 

এটি £ এ। তুমি কি ভিতরেই আছ প্রিয়তমা? তোমার তাহলে আরো! আগেই 
আসা উচিত ছিল। 

আদ্রিয়ানা। কী, তোমার স্ত্রী, ব্দমাস জ্য়োচোর কোথাকার । দরজা! থেকে 

বেরিয়ে যাও। 

ড্রোমিও £ এ। যদ্দি'একবার ভিতবে কষ্ট করে ঢুকতে পারেন স্যার, তাহলে সব 
ঠিক হয়ে ষাবে। 
গ্যাঞ্জেলো । এ যা! দেখছি এতে আনন্দ বা অভ্যর্থন! কিছুই পাব না । 

বালথাজার। ছুইএর কোনটা ভাল এ তর্ক করতে করতে ছুটোকেই ত্যাগ 

করতে হলো । 
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ডোমিও £ এ। ওরা দরজার কাছেই দীড়িয়ে রয়েছেন। ওঁদের অভ্যর্থনা করে 
নিয়ে ষেতে বলুন। 

এ্যার্টি ঃ এ। একটা গোলমাল কিছু হয়েছে যার জন্যে আমর! ভিতরে ঢুকতে 
পাচ্ছি না। 

ড্রোমিও £ এ। আপনি যদি একথা বলেন তাহলে বুঝতে হবে এটা 
আপনার দুর্বলতা । আপনি এখানে ঠাগীয় দাড়িয়ে আছেন, আর বাড়িতে 

আপনাব জন্য খাবার গরম করা রয়েছে। একথা শুনে যে কোন লোকের 

মাথা গরম হয়ে যাবে। এ যেন একটা পুরুষ হরিণ কিনে আবার বেচে 

দেওয়া। 

থ্যান্টি ঃ এ। যাও, যা! হোক 'একটা কিছু নিয়ে এস। আমি দরজাটা ভেঙ্গে 

ফেলব। 

ড্রোমিও £ সি। কোন কিছু ভাঙগলেই আমি আপনার শয়তান লোকটার মাথা 
ভেজে ফেলব। 

ড্রোমিও ঃ এ। ও যা বলে বলুক স্তার। কথা ত বাতাসের মতই 

হালকা । ও আপনার সঙ্গে যতই কথা কাটাকাটি করুক, আপনি দরজাটা 
ভেঙ্গে ফেলুন। আপনি সামনের ভাঙ্গলে ও পিছন থেকে ভাঙ্গতে 
পারবে না। 

ড্রোমিও ঃ সি। বোঝা যাচ্ছে, তুমিই দরজাটা! ভাঙ্গতে চাইছ। ছুর হয়ে যাও 
এখান থেকে । ১ 

ড্রোমিও ঃ এ। খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তুমি বেরিয়ে যাও। আমাদের 
ঢুকতে দাও বলছি। 

ড্রোমিও £ সি। হ্যা, তোমাদের ঢুকতে দেব তখনি যখন মুরগীর পালক গজাবে 
আর মাছের পাখনা গজাবে। 

এ্যার্টি ঃ এ। এবার আমি দরজা ভেঙ্গে ফেলব, যাও, একটা সীড়াশী নিয়ে এস। 

একট৷ লোহার সীড়াশী নিয়ে এস। 

বালথাজার । একটু ধৈর্য ধরুন স্যার। একাজ করতে যাবেন না। এতে 
আপনার নামধশ ক্ষুপ্ন হবে। এতে আপনার নিষলঙ্ক স্ত্রীর সম্মানের উপর 

সন্দ্হে প্রকাশ করা হবে। আপনার স্ত্রীর বয়স, শালীনতাবোধ, জ্ঞান ও 

গুণগরিম। সম্বন্ধে আপনার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আছে। এবং তাই দিযে 

আপনার বোঝা উচিত, উনি যে একাজ করছেন এর পিছনে নিশ্চয়ই 
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কোন কারণ আছে, যে কারণ আপনি এখন জানেন না। তাঁকে সন্দেহ 

করবেন না স্যার। সময় হলে তিনি নিশ্চয়ই জানিয়ে দেবেন কেন তিনি 
আপনাকে ঢুকতে না দিয়ে দরজা! বন্ধ করে রেখে দিঁয়েছেন। আমার কথা 
শনুন। এখন ধের সহকারে এখান থেকে চলে যান। এখন টাইগার 

হোটেলে গিয়ে আমরা সবাই ভোজনপর্ব সারি। বরং সন্ধ্যের সময় আপনি 
একা এসে জানবেন কেন উনি সহসা এমন বুঢ হলেন আপনার প্রতি । 

যদি আপন এখন জোর করে এই দিনের বেলায় দরজা ভাঙেন তাহলে 

চারিদিকে নানা কুৎসা রটনা হবে এ শিয়ে। সেই কুৎসা আবার সাধারণ লোকের 

মধ্যে প্রচারিত হলে আপনার এত দিনের সম্মানের ক্ষতি হবে এবং আপনার 

মৃত্যুর পরেও এই কলঙ্ক থেকে যাবে। মানুষের নিন্দা বা অসম্মান তার মৃত্যুর পর 

সন্তান সন্ততির উপরেও বর্তায়। পিতামাতার অপমানে ছেলেদেরও 

অপমান হয়। 

এ্যান্টিঃ এ। ঠিক আছে, আপনার কথাই শুনব। আমি নীরবে প্রস্থান 

করব। তবে একটা কথা । এই সব কিছু সত্বেও 'এবং যদিও এখন আনন্দ 

করার মত কিছু নেই, তবু আমি বলব আমি একটা মেয়েকে জানি। সে 

ধুব ভাল মেয়ে, স্থন্দরী এবং বুদ্ধিমতী, খুব ভাল কথাবার্তা বলতে পারে। 
ৃব রাগী আবার খুব শান্ত । আমরা তার ঘরেই মধ্যাহ্ন ভোজন করব। আমি 
আমার স্ত্রীর কথ! বলছি। তবে হ্যা) আমি একথাও বলছি অনেক সময় 

অকারণে সে আমায় ভত্খসণ করেছে । তবু আমি তাৰ কাছেই মধ্যাহ্ন 

ভোজন করব। ( এ্যাঞ্জেলোব প্রতি) আপনি 'একবাব বাড়ি ষান, সেখান 

থেকে সেই সোনার হারট!| নিয়ে আহ্ুন। এতক্ষণে সেটা ঠিকই তৈরি 
হয়ে গেছে। নিয়ে আহ্থন। সেই হারটা আমি আমার স্ত্রীকে দেব। 

এমনি দেব। যান, তাড়াতাড়ি করুন। যখন এই কাঠের দরজাটা! দিয়ে 

আমাকে ঢুকতে দেবেনা, তখন আমি অন্ত জায়গায় ঘা দেব, 
দেখি খোলে কিনা। এটা আমার প্রপেনটাইমেব বাড়িতে আমাকে 

দেবেন। | 

এ্যাঞ্জেলো। । ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই আমি হারট। ওখানে নিয়ে গিয়ে 

আপনাকে দেব। 

ত্যার্টিঃ এ। তাই করুন। এই ঠাট্টা তামাশার ব্যাপারে আমার কিছু 
খরচ হবে আর কি! (সকলের প্রস্থান ) 
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দ্বিতীয় দৃশ্ঠ । এফিয়াসের গ্র্যান্টিফোলাসের 

বাড়িব সম্মুখভাগ ৷ 

সিরাকিউজের গ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে লৃসিয়ানার প্রবেশ 
লুসিয়ানা। .£টা কি সম্ভব যে আপনি স্বামীর কর্তব্যকর্ষণ ভুলে গেছেন? 
এটা কি সম্ভব গ্রার্টিফোলাস, যে আপনার প্রেমের নবীন বসন্তের দিনে 
আপনাঁণ প্রেমের সব উৎস হারিয়ে গেছে? প্রেমের সৌধ কি গড়া হতে 
ন। হতেই বিধ্বস্ত হয়ে ধাবে নিংশেষে? যদি আপনি আমার বোনকে তাঁৰ 

ধনসম্পদের জন্তই বিয়ে করে থাকেন তাহলেও আপনি তার প্রতি অন্ততঃ 

একট সদয় ব্যবহার করুন। আব যদ্দি আপনি অন্ত কোন নারীর প্রতি 

আসক্ত হন তাহলে সে বাপাবটা গোপনে চালি-য় যান। এখানে অন্ততঃ 

আপনি মিথ্যা প্রেমের ভান করে যান। .এক অন্ধ নিবিড়ত! দিয়ে আপনাৰ 

মিথা। প্রেমকে সত্যি বলে চালাবার চেষ্টা করুন যাতে আমীদ বোন 

আপনার চোখ মুখ দেখে তা জানতে না পারে। আপনি যেন মুখ ফুটে 

আপনাব লক্ার কথাটা প্রকাশ না করেন। আপনাব দৃষ্টি হবে শান্ত, 
কথাবার্ত। হবে সুন্দর, অথচ আচরণের মধ্যে থাকবে চাপা এক বিদ্রোহের 

স্থর। পোষাকই হচ্ছে পাপরূপী পৃণ্যের দ্বুত। স্থতরাং অন্তবে আপনার 

যত কলুষই থাক, বাইরে আপনার চেহারার মধ্যে একট! ভাল ভাৰ 
ফুটিয়ে তুলুন। পবিত্র সাধুর “বশে পাপকে পুষে রাখুন। গোপনে মিথণাচরণ 

করে যান। তীকে জানিয়ে সেটা লাভ কি। যারা কাচা চোর তারাই 

নিজেদের কৃতিত্বের কথা নিয়ে বাইরে বড়াই করে বেড়ায়। যদি কোন 

অন্যায় হয়েও থাকে তাহলে আপন শযশসঙ্গিনীর সঙ্গে বিবাদ করে আর 

চোঁথে মুখে তা প্রকাশ করে সে অন্যায়কে ছিগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। 

লজ্জার একট স্বনাম আছে । অবশ) এই স্থনামট! সত্যিঙ্গরের না। কিস্ত 

তা হলেও এই লঙ্জার আবরণের দ্বারা সত্যি সত্যিই অনেক কিছু ঢাকা 
যায় যদি ঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় লঙ্জাটাকে। কথায় প্রকাশ করে 
খারাপ কাজকে আরও খারাপ করেই তোলা হয়। হায় নারী, উপরে নিষ্ঠার 

ভান করে আমাদের বিশ্বাস কবতে বাধ্য কর ষে তোমুরা আমাদের ভালবাস ; 

কিন্তু সত্যি সতাই ভালবাস না। অপরকে ভালবেসে যখন বাহু ছারা 

আলিঙ্গন করে! তখন আমাদের প্রতি ভালবাসার মিথা! ভান করে গু 
তোমাদের হাতের সামান্য দন্তানা দিয়েই খুশি রাখতে চাও। যদি আমরা 
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স্বাভাবিকভাবেই বিরূপ হই . কখনো তাহলে তোমরা আমীদের কৌশলে ঘুরিয়ে 
ফেল । যাই হোক, আপনি যান ভাই। আর একবার গিয়ে চেষ্টা করুন৷ 

আমাব বোনকে গিয়ে শাস্ত করুন, খুশি করুন, তীকে স্ত্রী বলে ভাকুন। অনেক 

সময় নিজে একট হার মানা ভাল, মিষ্টি (তাধামোদেব দ্বারা অনেক সময় অনেক 

বিবাদীকে জয় করা যায়। 

এন্টি £ পি। হায় সুন্দরী নারী_তোমার মহিমা আজও বৃঝতে পারলাম 
না। কোন আশ্চর্জনক কারণে তুমি আমার শ্রনামের উপর এতখানি 

আঘাত হানলে তাও তুমি তোমার জ্ঞান € মহিমার দ্বারা জানালে না। এই 

বিশবনথট্টির অনেক রহস্তই যেমন বিধাতা আমাদেণ জানান না, তেমনি 

তোমরাও তোমাদের জীবনের অনেক বহম্তই আমাদেব কাছে উদ্ঘাটন 

করো না। হে প্রিয়তমা নারী, কিভাবে তোমাদের কথা ভাবতে হয় 

বা কিভাবে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তা আমাকে শিখিয়ে দাও। 

ভূলত্রাস্তি ও ছুবলতার দ্বারা আচ্ছন্ন আমার ন্ত্র বৃদ্ধির সামনে তোমার 

কথার রূহস্তাচ্ছন্ন অর্থকে অপাবুত করো । আমার অস্তরাত্সা যখন 'তামাব 

কাছে সত্যি সত্যিই ধরা (দ্বার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে, কেন তবে তাকে 
এক .অজানা প্রান্তরে দিশাহারা করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ॥ তুমি কি 
সত্যিকারের খানবী নও, তুমি কি দেবী? দেবতার মৃত কি ভাঙ্গাগড়ার 
ক্ষমতা তোমার আছে? তা ষদ্দি থাকে, তাহলে আমাকেও তুমি নতুন করে 

গড়ে তোল তোমার মনের মত করে। নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেব আমি 

তোমাব মধুর শক্তির কাছে। তবে আমি আমিই এবং একটা কথা আমি 
ভালভাবেই জানি, তোমার যে বোন আমার জন্য কান্নাকাটি করে, সেই 

ক্রন্দসী নারী আমার স্ত্রী নয়। তার প্রতি আমার কোন আনুগত্য নেই। 

আমি তোমার কাছে পরিষ্কার অস্বীকার করছি এ বিষয়ে তোমার কোন 

অনুবোধ আমি বাখতে পাবব না। তোমাৰ বোনের চোখের জলের গভীরে 

আমায় ডুবতে বলো না। নিজে তুমি গান কণো আমি তা ভালবেসে শুনব। 
তামার সোনালি চুলের ঢেউ ছড়িয়ে দাও. আমি তাতে শুয়ে থাকব আর 
গৌরবের সঙ্গে ভাবৰ তাতে ষদ্দি আমার মৃত্যুদণ্ড হয় সে মৃত্যুতে আমার 

অনেক লাভ। সে যদি ভোবে তাহলে আমার হালকা প্রেম ও তার মধ্যে ডুবে 

থাক। | 
লুসিয়ানা তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? কী সব যুক্তির কথা বলছ? 
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এার্টি ঃ সি। পাগল হইনি । কেমন করে প্রেমের একজন সাথী পেয়ে গেলাম 
সেই কথাই ভাবছি। ্ 
লৃসিয়ানা। এটা তোমার চোখের চাউনির দোষ । 
এ্যান্টি ঃ সি। পাশে হর্ধ থাকতে তোমার চোখের আয়নার মধ্যে দৃষ্টি ছড়িয়ে 
দেওয়ার দোষ। 

লৃসিয়ান! । যেখানে খুশি তুমি তাকাতে পার। তাতে তোমার দৃষ্টিটা আরও 
পরিস্কার হবে। 

এ্যার্টি ঃ সি। আর সেই দৃষ্টিশক্তি দিয়ে সে তার মনের মানুষকে চিনে নেবে। 

তাই না প্রিয়তমা ? 
লৃসিয়ানা। কেন তুমি আমায় প্রিয়তমা বলছ? আমার বোনকে এ নামে 
ডাক । 

এ্যান্টিঃ পি। তোমার বোনেব বোনকে ডাকব। 

লৃসিয়ানা। না না, আমাব বোনকে । 

এান্টি ঃ সি। না, আমি তোমাকেই চাই । যে তুমি আমার আত্মার সবচেয়ে 
উত্তম অংশ, আমার চোখের মণি, আমার অন্তরের অস্তরতম, আমার 

ক্ষুধার খাছ, আমার . ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমার আশ! আকাংখার 

একমাত্র প্রাণবস্থ। আমার সারা পৃথিবীর স্বর্গ, আর আমার ন্বগের অমৃত- 
প্রতিমা । 

লুসিয়ানা। তোমার এই সব কিছুই হচ্ছে আমার বোন আর তা যদি না হয় 
তাহলে কেউ তা নয়। 

এ্যান্টি£ সি। কেন, তোমাকেই তোমার বোন মনে কর ন1 কেন। তোমাকেই 

তোমার বোন বলে ভাব না কেন, কারণ আমি ত তোমাকেই ভালবাসি । তোমাকে 

নিয়েই আমি সারা জীবন কাটাতে চাই। তোমার যখন কোন স্বামী নেই আর 
আমারও কোন স্ত্রী নেই তাহলে তোমার হাত দাও না কেন, আমি তা গ্রহণ 

করি। 

লৃপিয়ানা। থাম থাম মশাই, ধীরে । আমি আমার বোনকে ডেকে নিয়ে এসে 
তার সম্মতিট। নিয়ে নিই। ৃ ( প্রস্থান ) 

সিরাকিউজের ড্রোমিওর প্রবেশ 

খ্যা্টিঃসি। কী খবর এখন কেমন আছ ড্রোমিও? এত জোরে ছুটে 
পালাচ্ছ কেন? 
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ড্রোমিও £ সি। আমাকে আপনি চিনতে পারছেন স্যার? আমি কি ড্রোমিও? 

আমি কি সেই আপনার লোক? আমি কি সেই আমি ? 
এ্যার্টি £ সি। হ্যা হ্যা, তুমি ড্রোমিও। তুমি আমার লোক আর তুমি হচ্ছ 

সেই তুমি। 
ড্রোমিও £সি। আমি হচ্ছি একটা গাধা, একজন নারীর পুরুষ এবং তারপর 
আমার আমি। 

পার্টি £সি। কোন মেয়ের লোক তুমি আর কতটকুই বা তোমার তুমি ? 
দ্রোমিও £সি। আমার মধো আমি বলে আর কিছু নেই। সবই একটি মেয়ের 

অধিকারে । যে নারী আমায় দাবি করছে, যে নারী আমার পিছু পিছু ধাওয়া 

করে বেড়াচ্ছে । যে নারী আমায় একান্তভাবে পেতে চাইছে । 
এন্টি ঃ সি। কি ধরণের দাবি সে করছে তোমার উপর ? 

ড্রোমিও £ সি। বলছি স্যার। আপনি আপনার ঘোড়ার উপর যে স্বত্বের 

দাবি করেন, সেও আমাকে তেগনি পশুর মত পেতে চায়। শুধু তাই নয়, আমি 

ষেন সত সতাই একটা পশ্ত হয়ে গেছি আর সে নিজেও একট! পণ্ড বলেই 

আমার উপর দাবি জানাতে চায়। 

এা্টি  সি। কেসে? ৃ 
ড্রোমিও £ সি। হ্যাঁ, মেয়ে বটে, তাব দেহটা সত্যিই দেখার মত, শ্রন্ধা করার 

মত। শ্রদ্ধেয় মহাশয়” একথা না বলে কোন লোক তাব সঙ্গে কথাই বলতে 

পারবে না। তবে ছুঃখেব বিষয়, আমার ভাগাট! খারাপ, কারণ আমি রোগা 

বলে তার সঙ্গে ঠিক আমার মিল ব৷ সাজন্ত হবে না, কারণ সে আশ্চর্য রকমের 
মোটা মেয়েছেলে। সুতরাং তার সঙ্গে আমার এ বিয়ে হলে বিয়েটা খুবই 

মোটা বিয়ে হবে। 

এ্যা্টি £ সি। মোটা বিয়ে কেন বললে? 
ড্রোমিও £সি। বলছি শ্যার। সে হচ্ছে রান্নাঘরের মেয়ে, রাল্লাই তার 

কাজ বলে তার গোটা দ্রেহটাই যেন চবিতে ভরা আর তাই তেল চুকচুক 
করছে অঙ্গে। আমি বুঝতে পারছি না কেন তার চবির তেল দিয়ে একটা 

বাতি জালানো হবে না আর তার সেই বাতির আলোতে পথ দেখে কেন 

আমি দরে পালিয়ে যাব না তার কাছ থেকে । আমি জোর গলায় বলতে 
পারি তার গায়ে যা চবির তেল আছে তা যদি তার কম্বল তোয়ালেতে ধরিয়ে 

দেওয়া হয় তাহলে পোল্যাণ্ডের একট! গোটা দ্রস্ত শীত হার মেনে যাবে 
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তার কাছে। এই পৃথিবীর শেষ দিন পর্যস্ত যদি সে বাঁচে তাহলে সার! পৃথিবী 
ধ্বংস হয়ে গেলেও সে আরও একসপ্তা বেশী জলতে থাকৰে 

বাতি হয়ে । 

এন্টি ঃ সি। তার গায়ের বংটা কেমন? 

ড্রোমিও £ সি। আমার জুতোর মতই কালো । তবে আমার এই জ্বৃতোব মস্ত 

অতটা চকচকে না তার মুখটা । কারণ তার মুখটা সব সময় ঘামে ভিজে থাঁকে 
বলে বড় নোংরা। 

'গান্টি £পি। ওটা এমন কিছু দোষের না। জল দিয়ে ধূলেই সে দোষ 

কেটে যাবে। 

ড্রোমিও £ সি। নাস্তার, এ ময়ল| তার দেহের অন্ুপরমাণ্ুতে ঢুকে গেছে; 
নোয়ার সেই অলৌকিক জলপ্লাবনও এ ময়লা ধূয়ে ফেলতে পারবে না। 
এান্টি ঃসি। তার নাম কি? 

ড্রোমিও £ সি। নেল স্যার। ও এত মোটা আর তার পাছা 'এত মোটা 

যে মাপহি যায় না। মাপলে তিন কোয়ার্টার হবে। 
এান্টি £ সি। চওড়ায় কতটা হবে? 

ড্রোমিও £সি। লঙ্বায় চওড়ায় একেবারে সব একাকার । পৃথিবীর মতই 

তার দেহটা গোল। তার মধোই মনে হয় পৃথিবীর সব দেশ খুজে পাওয়া 
যাবে। 

এান্টি ঃ পি। আচ্ছা তার দেহের কোন অংশে আয়ারলাগ্ড আছে বলগ্ে 

পার? 

ড্ডোমিও £ সি। পারি শ্যার। তার পাছায়। 

এান্টি £ সি। স্কটল্যাণ্ড কোথায় ? 

ড্রোমিও £সি। কেন তার হাতের তালুতে থা বন্ধ জমির মতই শুকনো আৰ 

তামাটে । 

এান্টি ঃ সি। ফরাসী দেশ কোথায় ? 

ড্তোমিও : পি। তার কপালে । যে কপালটা চুলের সঙ্গে ঝগড়া করতে করস্ধে 

চুলগুলোকে সরিয়ে দিয়েছে । 
এন্টি £সি। ইংলাও কোথায়? 

ভ্বোমিও £ সি। ইংলাগ্ডের তুষারশুত্র পাহাড়ের খধোজ করে তার দেহের 

কোথাও তা আমি দেখতে পাইনি। কারণ তার দেহে সাদ! বলে কিছু 
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স্ভ নেই। সবই কালো। তবে আমার মনে হয় ইংল্যাড আছে তার 

খুতনিতে। কারণ তার মুখগহ্বরটাকে ইংলিশ চানেল ধরতে পাঁরি যার একদিকে 
ইংলাাও্ড আর একদিকে ফরান্স। 
এ্যান্টি ঃ সি। স্পেন কোথায়? 

ড্রোমিও £ সি। তাওখুঁজে পাইনি । তবে মনে হয় সে দেশ আছে তার গরম 

নিঃশ্বাসের মধ্যে । 

ঞ্যান্টিঃ সি। আমেবিকা আর পণ্চিম ভারতায় দ্বীপপুঞ্জ কোথায় ? 

ড্রোমিও। হা স্যার। আমেরক1 আছে তার নাকের উপবে । নাকের চারদিক 

কত মণিমুক্তোর গয়নায় শোভিত। এত গয়না যে নিঃশ্বাস বার হতে কষ্ট হয়। 

দেখে মনে হয় যেন ক্রুদ্ধ স্পেন আমেরিকার বিরুদ্ধে তার রণতরী পাঠিয়েছে, তার 
নাকটাকে ধ্বংস করার জন্য | 

এন্টি ঃ সি। বেলজিয়াম আর নেদারল্যাণড কোথায়? 

ড্রোমিও। আমি স্যার এত নিচে তাকাইনি। আমার শেষ কথা হলো, 

এই পরিশ্রমী ও দৈবশক্তিসম্পন্না শারীটি আমাব উপর তার দাবি জানিয়েছে। 

আমাকে 'ড্রোমিও, নাম ধরে ডেকেছে । আমার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে 

আছে বলে শপথ করেছে । আমার দেহের কোথায় কোন গোপন চিন্ন 

আছে তাও আমায় বলেছে । যেমন আমার ক।ধে একটা দাগ আছে, আমার 

বাড়ে একটা ক্ষত আছে, বা হাতে .একটা বড় আচিল আছে। এই 

সব শুনে ঠিক যেমন ডাইনি দেখলে লোকে ছুটে পালায় তেমনি আমিও 
তার কাছ থেকে পালাচ্ছি। আমার বুকে যদি বিশ্বাস বলে কোন বস্ত না 

থাকে আর আমার অন্তরট। যদি ইম্পাত দিয়ে তৈরি না হয় তাহলে সে 

আমায় ঠিক লেজকাট! কুকুরে রূপাস্তরিত করেছে 'এবং আমাকে একটা 

চাকায় বেধে ঘোরাচ্ডে। 

এ্যার্টি ১ পি। যাও 'এখনি তুমি রাস্তায় চলে যাও। যদি বদর থেকে একটা 
জাহাজও ছাড়ে তাহলে আমি আজ রাত্রে আর এ শহরে থাকছি না। 

কোন জাহাজ ছাড়ার খবর পেলেই তুমি বাজারে চলে আসবে। তুমি 
ফিরে না আপা পরধস্ত বাজারেই পায়চারি করব। যদি এখানে আমরা 

কাউকে না চেনা সহেও এখানকার সবাই আমাদের চিনে থাকে তাহলে 

এখানে আমাদের আর না থেকে পাততাড়ি গোটানোই ভাল। 
ড্রোমিও: সি। ভালুক দেখলে মাহ্ৃষ যেমন প্রাণভয়ে পালায় আমিও 



২৩৮ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

তেমনি এমন একটি মেয়ের ভয়ে পালাচ্ছি বে আমার স্ত্রী হতে চায়। 

(প্রস্থান ) 
এার্টি ঃ সি। এখানে শুধু ডাইনি ছাড়া আর কেউ থাকে না; সুতরাং 
এখান থেকে সরে পড়াই ভাল। ষে আমাকে স্বামী বলে ডাকছে তাকে 

স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে গিয়ে দ্ব্ণায় ভরে উঠছে আমার অন্তর । কিন্তু তার 

সুন্দরী বোনের চেহারা আর কথাবার্তা এমনি মনোমুগ্ধকর এবং সে এমন 

কতকগুলো গুণের অধিকাধ্ণি যে, আমার অনিচ্ছা সত্বেও মন আমার তাকে 

চাইছে। কিন্ত পাছে তার কাছে ধরা দিয়ে নিজের সঙ্গেই নিজে বিশ্বাস- 
ঘাতকত৷ করে ফেলি, সেজন্য আমি আমার সেই জলপরীর গানে আর কান 

দেব না । 

সোনার হার হাতে এ্যাঞ্জেলোর প্রবেশ 

এ্যাঞ্জেলো । মাননীয় এ্যান্টিফোলাস ' 

এ্যার্টিঃ সি। হ্যা, আমার নাম তাই বটে। 

ঞাঞ্জেলো। আমি তা জানি স্তার। এই সেই হার। আমি এটা প্রপেনটাইমেই 
নিয়ে ধেতাম, কিন্তু এটা গড়। তখন শেষ হয়নি বলে আসতে আমার দেরি 

হয়ে গেল। 

গ্যান্টি ঃ সি। তুমি কি চাও, এট! নিয়ে আমি কি করব ? 

গ্যাঞ্তেলো। কেন ন্যার, এটা পেয়ে আপনি খুশি হবেন, এটা আপনার জন্যই 
আমি তৈরি করেছি। 

এ্যার্টিঃ সি। আমার জন্য তৈবি করেছেন? আমি এ ধরণের কথা ত 
বলিনি । 

প্যাঞ্জেলো। একবার নয়, দুবার নয়» বিশবার আপনি 'একথা বলেছেন। 

এটা নিয়ে আপনি বাড়ি যান, আপনার স্ত্রীকে এটা দিয়ে তাকে পরিতৃণ্থ 

করুন। নৈশভোজনের সময় আপনার কাছে গিয়ে আমি কিছু টাকা নিয়ে 

আসব। 

এ্যার্টি £ সি। আমি বলছি স্যার, টাকাটা আপনি এখনি নিয়ে নিন। কারণ 
তখন এই হার বা টাকা কোনটাই পাবেন না। 
এশাঞ্জেলো। আপনি বেশ মজার লোক স্তার। আচ্ছ! বিদায়। (প্রস্থান ) 

এ্যার্টি ঃ সি। আমি যে এটা নিয়ে কি করব'বা কিভাবব তা খু'জে পাচ্ছি 

না। তবে এটা বেশ বুঝতে পারছি এত ভাল সোনার হার ষদ্দি কেউ 



লি 

কমেডি অফ এরারসূ ২৩৯ 

যেচে দেয় তাহলে সেটা নিতে অস্বীকার করার মত বোকা কেউ নেই। আমি 

দেখছি রাস্তায় যখন 'এত ভাল একটা সোনার হার পাওয়া! গেল তখন আর এখানে 
থেকে লাভ নেই। আমি এখন বাজারে গিয়ে ড্রোমিওর জন্য অপেক্ষা করব। 

বন্দর থেকে কোন জাহাজ ছাড়লেই চলে যাঁব। 

( প্রস্থান ) 

চতুর্থ অঙ্ক 
প্রথম দ্বশ্ঠ । বারোয়ারবীতলা। 

দ্বিতীয় সওদাগব, খ্যাঞ্েলো $ একজন অফিসারের প্রবেশ 

২য় সওদাগর ৷ তুমি জান পেন্টিকস্টের সময় থেকে টাকাটা1 তোমার কাছে 
পড়ে আছে। তখন থেকে আমি তোমাকে বেশী চাইনি। এখনও 

চাইতাম না। কিন্তু আমায় 'এখন পারশ্তের পথে পাড়ি দিতে হবে। 

আমার এই সমুদ্রধাত্রার জন্য লোকজন চাই, টাকা চাই। স্থতরাং আমার 
টাকাটা মিটিয়ে দাও। তা না হলে আমি তোমাকে এই অফিসাবের কাছে 

অভিযুক্ত করব । 

এাঞ্জেলো। ঠিক ষে পরিমাণ টাকা তুমি আমার কাছে পাবে সেই পরিমাণ 

টাকা আমিও গ্যান্টিফোলাসের কাছে পাব। তোমার সঙ্গে আমাব দেখা 

হওয়ার একটু আগেই সে আমার কাছ থেকে সোনার হারটা নিয়েছে । বেলা 

পাঁচটার সময় আমি টাকা পাৰ। চাও ত আমার সঙ্গে সেখানেই চল। আমি 
তোমায় টাকা দিয়ে বগুমুক্ত হব। 

এফিয়াসের এ্যান্টিফোলাস ও এফিয়াসের (ড্রামিওর প্রবেশ 

আফপার। সে কষ্ট আর আপনাদেব করতে হবে না। এ দেখুন উনি 

আসছেন । ও 

পান্টি এ। আমি যাচ্ছি স্বর্ণকাবের বাড়ি আর তুমি গিয়ে একগাছি সরু দড়ি 
কিনে নিয়ে এস। আমি সেই দড়িগ।ছটা1 আমার স্ত্রী আর তার সাঙ্গপাঙগদের 

উপহার দেব আমাকে ঘরে ঢুকতে না দিয়ে দরজায় তালাবদ্ধ করে বাখার জন্য । 

কিন্তু থাম, এত স্যাকরাকে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা তুমি যাও । একগাছা দড়ি 
কিনে বাড়িতে নিয়ে যাবে। 

ড্রোমিও £ এ। 'এক বছরে আমি হাজার পাউণ্ডের জিনিস কিনি আর মাত্র এক 

গাছি দড়ি কিনব এখন ! 
এ্যার্টি : এ। থে লোক তোমায় বিশ্বাগ করবে তার বেশ দশা হবে ত। 



২৪৯ শেকসৃপীয়ার রচনাবলী - 

আমি তোমাকে হারটা নিয়ে আসতে বললাম। কিন্ত হ্বর্ণকার ঘা সোনার হার 

কোনটাই এল না। তুমি হয়ত ভেবেছিলে সোনার শিকল দিয়ে বীধলে আমাদের 
ভালবাসাটা স্থায়ী হবে, তাই আসনি। 

এ্যাঞ্জেলো । তুমি ঠাট্টা করছ। এই দেখ হিসাব, সবচেয়ে বেশী ক্যারেটের 

সোনা দিয়ে তোমার হারের ওজন কত দাড়িয়েছে । এর নতুন ফ্যাশন আর 

পালিশ করতে আরও তিন ডুকেট বেশী খবচ হয়েছে । এই ভদ্রলোকের কাছে 

আম খণী। টাকাট! এখনি দিয়ে দাও । উনি আবার সমুদ্রধাত্রা করবেন এবং 

আমার টাকাটার জন্য অপেক্ষা করছেন ৯ - 
্যান্টি ঃ এ। এখন আমার কাছে এত টাকা নেই। তাছাড়া এখন শহরে 
আমার কিছু কাজ আছে । আচ্ছা ভাই, তুমি এই অতিথিকে আমার বাড়িতে 

গিয়ে যাও আর তোমার সঙ্গে হারটাও নিয়ে যাও। আমার স্ত্রীকে £টা টাক! 

দিয়ে কিনে নিতে বল। তাণ রসিদ দেবে। তোমরা যেতে যেতে আমিও বোধ হয় 
পৌছে যাব। 

গ্যাঞ্জেলো। কমি কি তাহলে হারট! তার কাছে নিজেই নিয়ে যাবে? 

এ্যান্টি ঃ এ। না । তুমিই সেটা নিয়ে যা", আমার ফিরতে যদিই দেওি হযে 
ধায়। 

এ্যাঞ্জেলা। ঠিক আছে, আমিই তা নিয়ে যাব। কিন্তু হাঁরটা তোমার কাছেই 

আছে ত? 

প্যান্টি ঃ এ। আমার কাছে না থাকলে তোমার কাছে নিশ্য়ই থাকবে । আব তা 

না থাকলে তোম।কে টাক। না নিয়েই ফিরে যেতে হবে। 

গ্যাঞ্জেলো। শা না, শোন শোন, আমাকে হারটা দিয়ে 7াও। এখন বাতাস 

আর সমুদ্রজল ছুটোই শান্ত আর অশ্থকুল। শুধু শ্বধু আমার জন্যেই দেরি হয়ে 

যাচ্ছে । এই ভদ্রলোক যেতে পাচ্ছেন না। 

এ্যার্টিঃ এ। হা ভগবান! তুমিকি ভাবছ এই কৌতুক দিয়ে তোমার প্রপেন- 
টাইমে যাঁওয়ার প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ক্ষতিপূরণ কবে? তুমি হারটা না আনার 

জন্য আমি তোমায় বকব কোথা না শয়তানের মত নুমিই ঝগড়া করতে শুরু 

করেছ! 

২য় সওদাগর । সময় পার হয়ে যাচ্ছে । নাও নাও, টাকা দাও। 

এ্যাঞ্চেলো ৷ শুনতে পাচ্ছে! ত কেমন উনি হারটার জন্য আমাকেই তাগাদ। 

দিচ্ছেন। 



কমডি অফ এরারুস্ ২৪১ 

এ্যার্টি ২ এ। কেন, হাঁরটা আমার স্ত্রীকে দিয়ে টাকা নিয়ে এস। 

এারঞ্জেলো। শোন শোন, তৃমি জান, এট! আমি ভোমীয় দিয়েছি একটু আগে। 

হয় হারটা পাঠিয়ে দাও অথবা কোন প্রাপ্থিত্বীকার করে কিছু একটা লিখে 
দাও । ও 

এ্যান্টি £ এ। তুমি এখনো ঠাট্রা করছ? বই কোথায় তোমার হার? আমাকে 
দেখাও ত। 

২য় সওদাগর । ( এ্যানিফে'লাসকে ) আমার কাজ আছে, এই সন খেল। 

দেখলে আমার কিছু লাভ হবে না।, আপাঁন বলুন স্তার, আমান কথার 

জবাব দেবেন না কি? তা না হলে ওকে আমি আঁফঙগারের হাতে তুলে 
দেব। 

এটি £ এ। আমি আপনাকে ভবাব দেব। কোন কথাব জবাব? 
এ্যাঞ্ডেলো । ভাব্টার জনক যে টকা আমি তোমার কাছে পাই তার 

জবব। 

এ্যান্টি£ এ। আমি তোমার কাছ থেকে হাব না পাওয়া পর্যস্ত তমি আমার কাছ 

থেকে কোন টাকাই পাও না। 

গ্যাঞ্জেলো । তুমি জান তামি তে"মকে ভাটা অধ ঘণ্টা আগে দিয়েছি । 

আন্টি ঃএ। না তুমি আমাকে তা দাওনি। তুমি মিছে করে একথা 

বলহ। 
এযাঞ্জেলো । তুমি একথা জন্ব কা" বরে আমার উপর অন্ায় করছ । ভেৰে 

দেখ, এতে আমার নাম খারাপ হয়ে যাবে। 

২য় সওদাগর । ঠিক আছে, অফিসার, আমার আবেদ? ক্রমে একে গ্রেপ্তার 
করুন। 

অফিসার । আমি আপনাকে গ্রপ্তার করে ভিউকের নামে অভিযুক্ত কর্লাম। 

আমায় অন্থুসরণ করুন । 
ধর্যাঞ্জেলো। এতে আমার যশ মান সব শ্বুগ্র হলো। হয় টাকাটা আমাক 

দিতে রাজী হয়ে যাও অথবা আমি এই আসার ছিয়ে তোমায় গ্রেপ্তার 

করাব। 

এ্যান্টি  এ। আমি যে টাকা তামার কাছে ধারি না সেই টাকা দিতে রাজী হব? 

ঠিক আছে গ্রেপ্তার করো জমায় যদি সাহগ থাকে। 
এ্যাঞ্জেলো । এই আপনার ফী। একে গ্রেপ্তার কঞ্চন অফিসার। আমার 

১--১৬ 
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নিজের ভাইও যদি এমান করে আমায় প্রকাশ্তে অপমান করত তাহলে তাকেও 

আমি ছাঁড়তাম না । 

অফিসার । আমি আপনাকে .গ্রঞ্থার করলাম স্যার । শুনছেন ত উনি অভিযোগ 

করছেন। র 

এটি ঃ এ। আমি জামীন দিতে না পার! প্ধস্ত আপনার কথ। মেনে চলব। 

কিন্ত আমি বলে রাখাঁছ ঠযাঞ্জেলে১ এর প্রতিফল তোমায় একদিন এমন দাম 

দিয়ে কিনতে হবে যে দাম দিয়ে তুমি তোমার দৌকানের সব দামী ধাতুগুলো 
কি.নছ। 

এ্যাঞ্জেলো। যাও যাও, এফিয়াসে আমি আইন আর তার বিচার ঠিকই পাব। 

এখন বেশ বুঝতে পারছি । তোমার লজ্জাজনক কুখ্যাত কুকর্ম সম্পর্কে আমার 

আর কোন সন্দেহ নেই। 

সিরাকিউজের ড্রোমিওর প্রবেশ 

ড্রোমিও £ সি। দ্বাদাবাব এপিডশামনামের একটা জাহাজ দাড়িয়ে রয়েছে বদরে। 

তার মালিক এলেই জাহাজটা ছাড়বে । আমি ভাড়! দিয়ে দিয়েছি । এখন 

বাতাসটা বেশ অনুকুল আছে। এখন জাহাজট] শুধু তার মাপিক আর আপনার 
ন্যে অপেক্ষা করছে। 

গ্যার্টিঃ এ। একি লোকটা পাগল নাকি ? কী, ভেড়াব মত চেঁচাচ্ছ কেন ? 

এঁপভ্যামনামের কোন জাহাজ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে ? 
ড্রোমিও ঃসি। আপন ত আমাকে একটা জাহাজ ভাড়া করার জন্য 

পাঠিয়েছিলেন । 
এ্যান্টিঃ সি। মাতাল ক্রীতদাস কোথাকার! আমি তোমাকে দড়ি আনতে 

পাঠিয়েছিল/ম আর তা কি জন্যে তাও বলে দিয়েছিলাম । 

ড্রোমিও £সি। আপশি আমাকে দড়ি-_-আপনি আমায় বদরে পাঠিয়েছিলেন 

জাহাজের জন্য | 

এ্যার্টি ই এ। পরে অবসর সময়ে আমি এ বিষয়ে তোমার সং্গ তর্ক করব 

এবং আমার কথা! যে আরও মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয় তা কানে ধরে 

শিখিয়ে দেব। এখন তুমি আব্রয়ানার কাছে যাও, সোজা দেখানে চলে 
যাও শয়তান। এই চাবিট৷ তাকে দাওগে, বলগে দেরাঁজের মধ্যে তুকাঁ 
জরির কাজ করা রুমালে টাকার থলে আছে; সেটা যেন পাঠিয়ে দেয়। 
তাকে বলগে, আমি গ্রেপ্তার হয়েছি। সেই টাকা দিয়ে আমায় জামীনে 
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খালাস করতে হবে। যাও, চলে যাও । চলুন অফিসাঁব, আমায় কারাগাবে 

নিয়ে চলুন। টাকা না আসা পর্যন্ত আমি সেখানেই থাকব। 

('ড্রামও ছাঁড়। সকলের প্রস্থান ) 
ড্রোমি9£ সি। আবদ্রিয়ানাঁর কাছে! যেখানে আমর! মধ্যাহছভোজন সেবেছিলাম, 

যেখানে দোসাবেল আমায় স্বামীরূপে দাবি কবেছিল। সে কিন্তু এত 

মোটা যে আমি তার দেহট! হাত দিয়ে ধরে, ঝেষ্টন করতে পারব না। অনিচ্ছা 

সঞ্ষেও সেখানে আমায় যেতেই হবে । কারণ মনিবদেব মনের ইচ্ছা চাকরদের 

পুরণ করতেই হবে। (প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় দৃশ্য | এফিয়াসেব এ্যা্টি.ফালাসের বাড়ি। 

আদ্রিয়ানা ও লৃসিযানার প্রবেশ 

আদ্রিয়ানা। আচ্ছা লুসিয়ানা) সে কি তোমায় এতখানি লোভ 
দেখিয়েছিল? তুমি কি তার চোখেমুখ কোন গাভীর্য দেখেছিলে? 
তার কথা বলার মধে' কি তেমন কোন গুরুত্ব দেখেছিলে? বল হ্ঠা, 

কি না। তাকে কিরকম দেখাচ্ছিল? ম্লান না লাল? বিষ অথবা 

আনন্দিত? এক্ষেত্রে কি তুমি দেখলে, তা অন্তরের উক্কা মুখে কতখানি 
ফুটে বেরিয়েছে ? 

লুসিয়ানা। প্রথমে সে তার উপর তোমা কোন অধিকার আছে সেকথা 
অন্বীকার করল । 

আয়ানা। সে বলতে চেয়েছে সে আমাকে বিয়ে করেনি, এতে তার প্রতি 

বিরক্তি আমার আরো! বেড়ে গেছে। 

লুপিয়ানা। তারপর সে শপথ করে বলল সে এখানে বিদেশী । 

আদ্রিয়ানা। একদিক দিয়ে সে ঠিকই বলেছে। 

লৃপিয়ানা । তারপন আমি তোমার কথ! তার কাছে বললাম। 
আডিয়ানা। তখন সেকি বলল? 

লৃসিয়ানা। তখন তোমার প্রতি তার যে ভালবাপার জন্যে আমি প্রার্থনা করলাম 
আমার প্রতি সেই ভালবাসার জন্য সে আমায় প্রার্থনা করল। 

আদ্রিয়ানা । সে কিভাবে তোমার ভালবাস। চাইল? 

লুসিয়াণ। মানুষের যে কোন প্রকৃত আব্দেনে ষে সব কথা থাকে সেই সব 
কথ! দিয়ে। এথমে স আমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করল, তারপর আমার 
কথাবাতার। 
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আদ্রিয়ানা। তুমি কি তার সঙ্গে খুব সুন্দর করে কথা বলেছিলে ? 

লুপিয়ানা। ধের্য ধরো, আমি তোমায় অন্থরোধ করছি । 

আৰ্রিয়ানা। না, আমি ধৈর্য ধরতে পারব না । নিজেকে আর আমি 

ধরে রাখতে পারছি না। আমার অন্তর কিছু বলতে না চাইলেও আমার 

জিব তার ইচ্ছামত কথা না বলে ছাড়বে না। ও হচ্ছে বিকৃতদহ, 

বুড়ো, ওর মুখটা দেখতে ভীষণ খারাপ, এর (দহের সব অঙ্ প্রত্যন্গ গুলোই 
খারাপ । লোকটা! বোকা, বদমাস, নির্দয় ; ওব (দহ মন দুটোই খারাপ। 

লৃসিয়ানা। লোকটা যদি তাই হয় তাহলে কে তার জন্যে ঈর্ধা কবে বোন। 
কোন খাবাপ জিনস যদি হারিয়ে যায় তাহলে তাঁর জন্যে কি কেউ 

শোক করে? 

আব্রিয়ানা। হা, আমি তা বলছি বটে। তবে মুখে আমি যাই বলি না কেন, 

মনে আমি তাঁকে আরও ভাল বলেই জানি । যে প্রেমপাখি বাসা ছেড়ে 

দুরে উড়ে যাচ্ছে তার জন্যে অন্তর আমাব কীদ্ছে, মুখে তাকে আমি যতই 
অভিশাপ দিই না কেন। 

সিরাকিউজের ড্রোমিওর প্রবেশ 

ড্রোমিও £ সি। যান যান-__দেরাঞ্জ, টাকার থলে, যান যান দয়া করে যান, 
তাড়াতাড়ি করুন। 

লুসিয়ার্নী। কি ব্যাপার, ভূমি যে হাপিয়ে উঠেছ ? 

ড্রোমিও £ সি। হ্যা, জোর ছুটে হপিয়ে উঠেছি। 

আদ্রিয়ান।। তোমার মনিব কোথায় ড্রে'মও, তিনি ভাল আছেন ত? 

ড্রোমিও: সি। না । নরকের চেয়েও তিনি খারাপ হয়ে গেছেন। একটা 

শয়তান এক! তাঁকে পেয়ে বসেছে যার অন্তণটা ইম্পাতেণ মত কঠিন বোতাম 

দিয়ে আটা। সে একটা আন্ত শয়তান, এক মায়াবী পরী, নিষ্ঠুর, তার ব্যবহার 
অতিশয় কর্কশ। সে উপর থেকে কাধ চাপড়ায়, বন্ধুত্বের ভান করে, একটা 

ভয়ঙ্কর শিকারী কুকুর যে এগিয়ে যায় আবার পিছু হটে, সে এমনি লোক যে 
বিচার না করেই লোককে নরকে নিয়ে যায়। 

আব্রিয়ানা । কেন, কি হয়েছে? 

ড্রোমিও £ সি। আমি ব্যাপারটা ঠিক জানি না। তবু জানি ষে তিনি একটা 
মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। | 

আব্রিয়ানা । সে কি, উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন? কার অভিযোগে ? 
তি 
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ড্রোমিও £ সি। কার আবেদনে বা অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন আমি তা জানি 

নাঃ কিন্ত কোন না কোন একটা আবেদন বা অভিযোগক্রমে উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন । 

যাই হোক, গুর দ্েরাজে যে টাকা আছে সেই টাঁকাটা পাঠিয়ে দিয়ে আপনি তাঁকে 
মুক্ত করতে চান? 

আদ্রিয়ানা। যাও বোন, টাকাটা এনে দাঁও। (লুসিয়ানার প্রস্থান ) ঘটনাটা 
খুবই আশ্চর্য বোধ করছি আমি। আমি জানলাম না কিছু, অথচ তিনি খণে 

জড়িয়ে পড়লেন। আচ্ছা বলতে পার তিনি কি খণের বন্ধকীর জন্যে গ্রেপ্তার 

হয়েছেন? 

ড্রোমিও£ সি। না কোন বন্ধকী না, তার থেকেও শক্ত জিনিস। উনি একটা 

হারের জন্য 'গ্রপ্তার হয়েছেন। আপনি কি সেকথার কিছু শোনেননি? 

আদ্রিয়ানা। কী বললে? হার? 

ড্রোমিও: সি। নানা ঘণ্টা । আমি ছুটোর সময় তার কাছ থেকে এসেছি আর 

এখন একটা বাজে । 

আদ্রিয়ানা। সময় ঘরে আসে একথা ত কখনো শুনিনি 

ড্রোমিওঃ সি। হ্যা হ্যা আসে, যদি কোন চলমান সময়ের মুহর্ত বা 

ঘণ্টা কোন পুলিশ সার্জেটকে দেখে তাহলে ভয়ে তা টলতে টলতে ফিরে 

আসে। 

আদ্রিয়ানা। তুমি এমনভাবে মজার যৃক্তি দেখাচ্ছ যাতে করে মনে হবে সময় 
নিজেই যেন খণ করে:ছ। | 

ড্রোমিও £ সি। হ্যা, সত্যিই তাই । সময় সবচেয়ে ধশী। খণ করে করে সে 
দেউলে হয়ে গেছে । সে এত বেশী ধণ কনে বসে আছে যে তা শোধ করার 

তাঁর ক্মমতা নেই। শুধু তাই নয়। সময় বা কাল আবার চোরও বটে। 

আপনি কি শোনেননি, কাল দ্বিন রাত কত বঃ চুরি করে পিয়ে যায়। 
তাই যদি হয়, সে যদি খণ বার চুরি দুটোই কণে থাকে তাহলে অবশ্তই তাঁকে 
পুলিশ সাজেন্ট ধরতে আসব আর তাহলে তাকে এক ঘণ্টা ঘুরে আসতে 
হবে। 

টাকার থলে হাতে লুসিয়ানার পুণঃপ্রবেশ 

আ্রিয়ানা। যাও ড্রোমিও, এই টাঁকাট। নিয়ে সোজা! চলে যাও। তোমার 

মনিবকে এখনি মুক্ত করে নিয়ে এস। এস বোন। এখন আমার 
কিন্তু খুব অহঙ্কার হচ্ছে। এখন আমার এই অহঙ্কারই হচ্ছে একমাত্র 
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সাত্বনা। এ অহঙ্কার একই সঙ্গে মনের মধ্যে ক্ষত করে আবার তাঁর উপর প্রলেপ 
দিয়ে দেয়। ( সকলের প্রস্থান ) 

তৃতীয় দ্বশ্য । বাজার । 

সিরাকিউজেন এ্যার্টিফোলাসের প্রবেশ 

এার্টিঃ সি। এই শহরে এমন কোন লোকই দেখছি না যে আমাকে 
দেখার সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার না করছে, যেন আমি তাদের কত দ্বিনেন অতি 

পরিচিত বন্ধু। আবার গত্যেকেই আমার নাম ধরে ডাকছে । কেউ আমায় 
টাকা দিচ্ছে, কেউ আমায় নিমন্ত্রণ করছে, কেউ আমায় দয়ার জন্য ধন্যবাদ 

দিচ্ছে, কেউ আবার আমার কাছে পণ্যদ্রব্য কেনার কথা বলছে। এইমাত্র 

ত একটা দজি আমাকে তাঁর দোকানে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল সেখানে 

সে আমার জন্য কোথা থেকে ভাল সিঙ্ক কিনে এনেছে এবং আমার জামার 

মাপও নিয়ে নিল। নিশ্চয় এরা কোন যাছু জানে এবং এই গোট! শহরটাঁতেই 

যত সব যাদুকর বাঁস করে । 

সিরাকিউজের ড্রোমিওর প্রবেশ 

ড্রোমিও  সি। মালিক, এই হচ্ছে সেই টাঁকা যার জন্তে আমায় আপনি 
পাঠিয়েছিলেন । কী ব্যাপাব, আপনি কি এমনিতেই বুদ্ধ আদমের করুণা 
পেয়ে গেলেন অর্থাৎ তাকে আপনি নতুনরূপে নতুন পোযাকে পেয়ে 
গেলেন? 

এ্যান্টিঃ সি। কোন টাকার কথা বলছ? আর কোন আদমের কথাই বা 

বলছ? 

ড্রোমিও £ সি। স্বর্গের আদ্মেব কথা বলছি না, আমি বলছি নরকের আদমের 

কথা, ষে আদম কারারক্ষকের কাজ করে, যে আদম সেই অমিতব্যয়ী ছোকরার 
জন্য কাঁটা বাছু রটার-চামড়া পড়ে থাকে, ষে আপনার পিছু পিছু এসে শয়তানের 

মৃত আপনার সব স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে গেল । 

এ্যার্টি ঃ সি। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি ন1। 
ড্রোমিও ঃ সি। বৃঝতে পারছেন না? এটা ত খুব সহজ কথা। সেইষে 

চামড়ার বেন্টপরা পিতলের তকমা আটা লোকটা, ভদ্রলোকদের বিচারের সময় 

যে অপমানের কথা বলে তীদ্দের চোখে জল আনে, যে যত সব বিপন্ন মানুষদের 

উপর মামলার বোঝ! চাপিয়ে দেয় আর তার সযোগ নিয়ে তাদের উপর পীড়ন 

করে। 
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এ্যার্টিঃ সি। ও, তূমি অফিসাণ্রে কথা বলছ ? 

ড্রোমিও £ সি। হ্টাস্যার, আমি বলছি সেই পুলিশ সা্জেন্টের কথা, যে কোন 
লোককে তাঁর খণের শর্তভঙ্গে” উপয়ক্ত প্রতিফল দয়, যে ভাবে সব লোকই 
কাজকর্ধ ফেলে কুডে মানষের মৃত বিছ্বানীয় যাচ্ছে আব খণ করছে । 

এটি £সি। ঠিক আছে, এবাদ তোমার ভাড়ামিটা! একট থামাবে? 

এখন বল, কোন জাহাজ রাবে চাঁডছে ? আমরা কি এখান থেকে চলে 

যেতে পাবি ? 

ড্রোমিও ঃ সি। কেনন্তার, আম ত এক ঘণ্টা আগেই খবর এনে দিয়েছিলাম 

আজ রাতেই একটা জাহাজ ছাডছে। কিন্তু তখন সেই সার্জেন্টটার জন্য 

আপনি দেরি করে ফেললেন । এই হচ্ছে টাকা অর্থাৎ দেবর্রত যা আপনাকে 

মুক্ত করবে। 

এন্টি ঃ সি। এর মাথাটা! একবারেই খাপাপ হয়ে গেছে, আর আমারও 

মাথার ঠিক নেই। আমরা যেন এক মায়ার রাজ্যে বিচরণ . করছি। 
একমাত্র "কান দৈবশক্তি ছাঁডা আমাদেশ কেউ মুক্ত করতে পারবে না 
এখান থেকে । 

বারবণিতার প্রবেশ 

বারবণিতা। তোমার সঙ্গে দখা হয়ে গেল, ভালই হলে গ্যাটিফোলাস। 

আমি দেখছি, তৃমি তাহলে সেই স্যাকরার দেখা পেয়ে গেছ। যে হারটা 

তুমি আমায় দেবার কথা বলেছিলে এটা কি সেই হাব? ৰ 
এাঁটি ঃসি। শয়তান কোথাকার ' চলে যাও। আমি বলছি চলে যাও, 

আমাকে আর প্রলুব্ধ করো না। 

ড্রোমিও £ সি। দাদাবাবৃ, এই মহিল1 কি শয়তান ? 

এান্টি ঃ সি। হ্যা, এ হচ্ছে শয়তান । 

ড্রোমিও ঃসি। না, শয়তানের থেকে আরও থারাপঃ শয়তানের মা; কিন্তু 

ও এক চুল রমণীর রূপ ধধে এসেছে । শাস্ত্রে লেখা আছেঃ ওর! দেবছুতের 

আলোর মত মানুষের কাছে ছলনা করতে আসে । কিন্তুসব আলোরই উৎপত্তি 
হচ্ছে আগুন থেকে । সুতরাং ওই চুল হালক] একত্র রমণীর ভিতরে নিশ্চয় 

আগুন আছে। ওর কাছে আপনি যাবেন না। 

বারবণিতা। তুমি আর তোমার লোক-- তোমরা দুজনেই বেশ মজার লোক। 

তোমরা আমার সঙ্গে যাবে? সেখানেই আমরা থেয়ে নেব। 
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ড্রোমিও। দাদাবাবু,যদি আপন ও7 সঙ্গে বসে খান তাহলে চামচে করে 

মাংস খাবেন আর লঙ্ব। চামচের কথ! বলবেন । 

এন্টি £ সি: কেন ওকথা বলছ ড্রোমিও ? 

ড্রোমও : দি। যার! শনতানের সঙ্গে বদ খায় তাশের লঙ্গা চাষচেত্র দরকার 

ছয়। 

খ্যার্টি : সি। বলছি, চলে যাও শয়তানী। কো তুম নৈশভোজনের কথা 

বলছ? তোমরা সবাই হন্ছ যাছুকরী। আ.'ম বলছ হুমি আমাকে ছেড়ে 
চলে যাও। 

বানবণিতা। দুপৃরে খাওয়ার সময় তুমি আমার কাছ থেকে থে আংটিট। নিয়েছিলে 

সেট। তাহলে দিয়ে দাও। অবব। সেই হীরের আংটিটার বিনিময়ে আমাকে ওই 

সোনার হাটা দিয়ে দাও| তাহলে আমি মার কোন ঝাষেলা না করে 

চলে যাব। 

ড্রোমিওঃ সি। কোন কোন শএতান মানবের নখের কাট! অংশটা চায়, কখনো 

চায় একফে!ট। রক্ত, একগোছা চুল, একট! কাটা, একট বাদাম অথবা চেরী ফল। 
কিন্তু এই শ়তানট! আরও লোভী; সে একটা .সানার হার চাকস। দাদাবাব, 
খুব সাবধান। যদ্দি আপন ওট! দিয়ে দন তাহলে ওই হাঁরটা নাড়িংয়ই ও 

আমাদের ভয় দেখাবে। 

বারবণিতা। আমি আবার অনুতবাধ কবছি শ্যার, হম আমার আংটি দিন আর 

নাহলে আমায় পোনার হারট! দিন। আশা কর আপ:ন আমাকে এভাবে 

ঠকাবেন না। 

এন্টি ং পি। বেরিয়ে যাও ডাইশি 'কাথাকার । চলে এস ড্রোমিও । চল 

আমরা চলে যাই ! (এঞার্টিঃ দি ও ড্রোমিও £ সি-এর প্রস্থান ) 

বারবািত।। এখব |নঃসতদেহে বুঝতে পারছ, এাটি.কালাস পাগল হয়ে 
গেছে। তা না হলে ও কখনই নিজেকে এমন করে ছোট করত না। সে 

আমার কাহু পেকে একউ। আংটি নিয়েছে যার দাম চল্লিশ ডুকেট আর 
দেই আংটটাব বদল অমন একট। হার দেবে বলেছিল। এখন সে 

কোনটার কাই স্বীকার কনছে না। এব একমাত্র কারন আমি যত 

বুঝছি, সে পাগল হয়ে গেছে। বর্তমানের এ ঘটন! ছাড়াও দুপুরে খাওয়ার 

সময় সে এক. অদ্ভুত কষা বলেছিল, বলেছিল তার বাড়িব দরজা বন্ধ বলে 
সে নাকি বাড়ি ঢুকতে পারেনি । এমনও হবে তার স্ত্রী তার পাগলামির 
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কথা জেনেই ইচ্ছে করেই তাকে ঢুকতে না দেবার জন্যে দরজা বন্ধ করে 

রেখেছে । এখন আমার কর্তব্য হচ্ছে তার বাড়ি গিয়ে তাপ স্ত্রীকে একথা 

বলা। বলব সে পাগল হয়ে গেছ এবং উন্মাদ অবস্থায় আমার বাড়ি ঢুকে" 

আমার আংটিটা জোর করে কেড়ে নিয়ে গেছে। এই পথই আমার পক্ষে 

ঠিক হবে। চল্লিশটা ডুকেট আমার পক্ষে যথেষ্ট আর আমি তা হারাতে 
পারি না। (প্রস্থান ) 

চতুর্থ দৃশ্ঠ। রাজপথ । 

একজন অফিপারসহ এফিয়াসের এ্যার্টিফোলাসের এবেশ 
এন্টি এ। ভয় করব্নে না, আমি পালিয়ে যাব না? আমি যাবার আগে 

আমার বিশ্রামের জন্য আপনাকে যথেষ্ট টাকা দেব। আমার স্ত্রী আজ মনের 

খেয়ালে আছে 'এবং আমার পাঠানো দ্ুতকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে পারবে না। 
আম গ্রেপ্তার হয়েছি একথা শুনে তাব কানে খটকা লাগবে । 

এফিয়াসের ড্রোমিওর প্রবেশ 

এই যে আমার লোক এস গেছে । আমার মনে হয় ও টাকা শিয়ে এসেছে। কি 

খবর! আমি যা তোমায় আনতে পাঠিয়েছিলাম তা এনেছ ত? 

ড্রোমিও £ এ। এই নিন। এর দামট। দিয়ে দেবেন। 

এান্টি হ এ। কিন্ত টক! কোথায়? 

ড্রোমিও £ এ। কেন স্তার, আমি ত টাক! দিয়ে দড়ি কিনেছি। 
এন্টি ঃ এ। কী, একট! দড়ির জন্য পাঁচশো ডুকেট খরচ হলো? শয়তান ! 
ড্রোমিও £এ। আমি আপনাকে হিসেব দিয়ে বুঝিয়ে দেব স্যার কি দরে 

কিনেছি। 

এাট্রি £এ। আমি তোমায় কেন এটা আনতে বলেছিলাম ? 

ড্রোমিও £ এ। দড়ি নিবে লোকে যা করে সেইজন্যে স্যার । আর আমি সেই 

জন্যেই এটা নিয়ে এসেছি । 
এন্টি ঃ এ। আর আমি সেইজগ্তেই তোমাকে অভ,্থনা জানাব । 

(প্রহার করতে লাগল ) 

অফপার। আপনি ধৈধ ধরুন, শান্ত হোন স্যার। 

ড্রোমিও £ এ। না, আম!কেই শান্ত হতে হবে, কারণ আমিই খিপদে 

পড়েছি। 
অফিসার। নাও, তুমি এখন চুপ করো! । জিবট। তোমার সংযত করো । 
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ড্রোমিও | ওর হাতটা সংযত করতে বলুন। 
এ্যার্টি ই এ। পাঁজী নচ্ছার, নির্বোধ শয়তান । 

ডোামিও £$এ। আমার যদি কোন বোধশক্তি বা চেতনা না থাকত তাহলে আমি 

আপনার মার অন্গভব কণতে পারতাম না স্যার। 

এযার্টি £ এ | তুমি শুধু মার ছাড়া কিছুই বূঝতে পার না। স্থৃতরাং তৃমি একটি 
গাপা ূ 
ডেমিও £ এ। হ্যা আমি গাধাই বটে। আমার লম্বা কানগুলোর জন্যে 

আমায় গাধা বলতে পাবেন । আমি আমাণ জন্মের পর থেকে এই মুহতত 

পর্যস্থ তার কাজ করে আসছি, কিস্তু এই কাজেণ জন্য «একমাত্র মার ছাড়া 

আন কিছুই পাইনি তা? কাছ থেকে। যখন আমার শীত লাগে তখন উনি 
আমীয় মেরে ঠাণ্ডা করে দ্রেন। আমি ঘৃমিয়ে পড়লে ডান আমায় মেরে 

জাগিয়ে দেন, আবার বসলেও উনি মেরে উঠি'য় দেন। উনি আমায় ঘর 
থেকে মেরে বাইরে বার করে দেন, আবার ঘরে ফেরার সময় মার দিয়ে 

আমায় অভ্র্থনা করেন। ভিখিতিবা যেমন তাদের ছেলেকে কাধে কবে 

বয়ে নিয়ে যায়, আমি তেমনি ওর মার সর্বত্র বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। আর আমার 

মনে হয় আমি খোঁড়! হয়ে পড়লেও ওর মার খেতে খেতেই বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে 

করে বেড়াতে হবে। 

আব্রিয়ানা, লৃসিয়ানা, বারবণিতা ও পিঞ্চ নামে একজন 
স্কুল শিক্ষকের প্রবেশ 

এযান্টি £ এ। এখন যাও যাও। এ আমার স্ত্রী আসছে। 

ড্রোমিও £ এ। গিশ্লীমা, আপনি আপনার উদ্দেস্ট সম্পর্কে সতর্ক হোন। তা 

নাহলে আমি তোতাপাখির মত ভবিষ্যদ্বাণী করছি আপনার ভাগ্যে গলায় দড়ি 

আছে। 

এ্যা্টি ১ এ। এখ/ন। তুমি বকবে? (প্রহার করল) 

বারবণিতা। এখন কি বলবে বল, তোমার স্বামী পাগল হয়ে যায়নি ? 

আব্রিয়ান।। তার অভদ্রুতা দেখে ত তাই মনে হচ্ছে । ভাক্তাব পিঞ্চ, আপনি 

নাকি মন্ত্রদ্ধারা পাগলামি সারাতে পারেন । আপনি তার জ্ঞান ফিরিয়ে দিন । 

আমি আপনাকে খুশি করে দেব তার জন্যে । 

লৃসিয়ানা। ওঁর চোখগুলো কেমন আগুনের মত লাল আর তীক্ষ দেখাচ্ছে । 

বারবণিতা । বাগের আবেগে কেমন উনি কাপছেন। 
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পিঞ্চ। আপনার হাতটা একবার দেখতে দিন, আমি নাড়ীর গতিটা পরীক্ষা 
করব। 

এযাটিঃ এ। এই নাও হাত, তবে এই হাত দিয়ে আমি তোমার কান 
পরীক্ষা করব। ( কান মলে দ্রিল ) 
পিঞ্চ। আমি জোর গলায় বলছ, গুর দেহেব মধো শয়তান ঢুকেছে । আমি 
প্রার্থনার দ্বারা তাকে দেহছাডা করবই, আমি হর্গের সমস্ত সাধুদের নামে 
তোমায় যেতে বলছি শয়তান, তুমি তোমার অন্ধকার ডেরায় চলে থাড । 
এ্যান্টি : এ। থাম থাম যাঁছুকর, আমি পাগল হইনি । 

আদ্রিয়ানা। সেকি, তুমি পাগল হওনি ? হায় হাঁয়। 

এন্টি ঃ এ। আমি নই, পাগল হয়েছ মি । এরা কি তোমার রূপের খবিদ্দার ? 

এই সব সঙ্গীই কি আজ আমার বাড়িতে তোমার সঙ্গে ভোজসভায় ফু্তি 
করেছেঃ যখন আমি বাড়ির বাইঈনে দীডিয়ে থেকেছি, ষখন আমার দরজা বন্ধ 

রেখে আমায় বাড়ি ঢুকতে দেওয়া হয়নি । 

আদ্রিয়ানা। ও আমার স্বামী! ভগবান জানেন, তমি আজ বাড়িতেই 

খেয়েছ। এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? এই প্রকাশ্ঠ লঙ্ভা আর নিন্দাটাকে 
কেন তুমি এড়িয়ে বেড়াচ্ছ? 

এ্যার্টি ২. বাডিতে খেয়েছি? শয়তানের মত তুমি কি বলছ? 

ড্রোমিও £'এ। ন্যার, সত্যি কথা বলতে কি, আপনি বাড়িতে খাননি । 

এ্যার্টি £ এ। আমার বাড়ির দরজাতে কি ভিতর থেকে তালাবন্ধ ছিল না? 
আব আমি কি বাইরে দীড়িয়ে ছিলাম না ? 

ড্রোমিও £ এ। হ্্যা তঃ দরজা তখন বন্ধ ছিল আর আপনিও বাইরে দাড়িয়ে 

ছিলেন। 
গ্যান্টি ঃ এ। আমার স্ত্রী নিজে কি আমায় সেখানে অপমান করেনি ? 

ড্রোমিও ঃ এ। এর মধ্যে কোন মিথা। নেই, উনি আপনাকে অপমান 

করেছিলেন । ৃ 

এান্টি £ এ। ওর বশাধুনি কি আমায় অপমান আর উপহাস করেনি ? 
ড্রোমিও £ এ। নিশ্চয় স্তার। ওর বাধুনি আপনাকে অপমান করেছিল। 

এ্যার্টিঃ এ। আমি কি রাগের মাথায় সেখান থেকে চলে আসিনি ? 

ডোমিও £ এ। সত্যি স্তারঃ আপনি তাই করেছিলেন । আপনার বাগের চিহ্ন 

আমার হাতের উপর এখনো আছে । 
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আব্রিয়ানা। এত সব বৈপরীত্য থেকে তাকে মুক্ত করা কি সম্ভব? 

পিঞ্চ। শয়তানটা ওর শিরায় শিরায় ঢুকে পড়েছে। এতে কোন লঙ্জা 

নেই। এসব শয়তানের কাজ । শয়তানই ওর মেজাজটাকে বিগড়ে 

দিয়েছে। 

এ্যার্টি £ এ। তুমিই হ্বর্ণকারকে দিয়ে আমায় গ্রেপ্তার করিয়েছ। 

আদ্রিয়ানা । হায়) আমি তোমায় ছাড়াবার জন্য ড্রোমিওকে দিয়ে টাক! 

পাঠালাম। ড্রৌমিও ত টাবটা তাড়াতাড়ি নিয়ে এল। 

দ্রোমিও। আমাকে দিয়ে টাঁকা পাঠিয়েছেন? আপনি হয়ত আপনার 
আন্তরিকতা আব শুভেচ্ছা পাঠাতে পারেন, কিস্তু টাকাকড়ি কিছুই তো 

পাঠাননি | 

এন্টি: এ। তুমি ওর কাছে টাকা আনত যাঁওনি? 

আদ্রিয়ানা। হ্যা, ও আমার কাছে এসেছিল আর আমি টাকা দিয়ে- 

ছিলাম। 

লুসিয়ানা। আমি সাক্ষী আছি। আমার সামনে “কে টাকা দেওয়া 

হয়েছে। 

ড্রোমিও £.এ। ঈশ্বর আর দড়ির দোকানদার সঙ্গী আছে, আমাকে একগাছা 

দড়ি আনতে পাঠানো হয়েছিল । 

পিঞ্চ। গিন্নীমা, আমি ত দেখছি, মনিব আব চাকন দুজনকেই শয়তানে ধরেছে । 

আমি ওদের চোখ দেখে বুঝতে পান্ছি। ওদের চোখগুলো কেমন মলিন হয়ে 

গেছে । এখন গুদের বেধে নিয়ে গিয়ে £কটা অন্ধকার ঘবের মধ্যে ভরে বেখে 

দিতে হবে। 

এ্যান্টি : এ। এখন বল, কেন দরজায় তাল! দিয়ে রেখেছিলে আব ।'কনই বা 

আমান লোককে টাকা দিতে অন্বীকাপ করেছ « 
আব্রিয়ানা। না স্বামী, আমি দর্জায় তাল! দিয়ে তোমায় বাইবে দাড করিয়ে 

রাখিনি । 

ড্রোমিও। ন মনিব, আমি গুর কাছ থেকে কোন টাকা পাইনি, তবে হ্যা আমি 

ক্বীকার করছি, সদর দরজায় তালা লাগানো ছিল । 
আব্রিয়ানা। ছলনাময় শয়তান কোথাকার, তোমার ছুটো কথাই সব 

মিথা।। 

এ্যা্টি ঃ এ। ছলনাময়ী বারবণিতা, তোমার সবটাই মিথ্যা। তোমার 
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গোটা দেহটাই এখন আমার মধো শ্ধু ঘ্বণার উদ্রেক করছে। কিন্তুআম 
আমার হাতের এই নখ দিয়ে তোমার চোখ ছুটে। উপড়ে দেব যাতে তুমি আর 
কোন ছলচাতুরী আমার সঙ্গ খেলতে না পাব। 
পিঞ্চ। কই কে আছ, আবও লোক চাই। ওর ম.ধ্যর শয়তা-টা খুব প্রবল 
হয়ে উঠেছে। 

তিন চাখজন লে।কের প্রবেশ 

লুসিয়ানা। আহ্ বেগাণ;কে কেন মলিন দেখাচ্ছে। 

এন্টি ঃ এ। কা, তোমণা কি আমাঘ হত করবে? জেলরশ্দক, আমি 

আপনার বশী। আপনিকি ওদে । হাত থেকে আমায় রক্ষা ক€বেন না? 

অফিসাঁণ। যে.ত দাও; উনি আমার বশী। তোমরা এখন ওকে বাধতে 

পারবে না। 

পিঞ্চ। যাও এ লোকটাকে বেসে ফেল। ( ড্রোমিওকে বেধে ফেলল ) 

অিয়ানা। কি করবেন মশাই রাগা অব্সার+ একটা হতভাগ্য লোক 

বেচারা নিজই ন:জণম্মৃতি করে কষ্ট পাচ্ছ আর আপনি তাই দেখে মজ! 

পাচ্ছেন? 
অফিসার। উনি আমাব বশী। যদি আমি ওকে যত দিই তাহলে উনি 

যে খ.ণর দায়ে দায়ী তা আমাকে শোধ করতে হবে। 

আবিয় না। আম যাখার আগে সে ধণের টাকা শোধ করেযাব। তার 

মহাজনে4 কাছে আমার নিয়ে চলুন আর কি করে ধণ হলে। বলুন। আমি 
তা দিয়ে দেব। ডাক্তার, ওকে আপনি নিরাপদে বাড়ি নিয়ে চলুন। হায় 

কী দুঃস্ময়েই না পড়েছি। 

এযার্টি ই এ' হায় হতভাগিনী বেশ্া ! 

ড্রোমিও £ এ। মানব, আম আপনার জন্য বাধা পড়লাম, এই দেখুন । 

এন্টি: এ। চুলোয় যাও শয়তান, তুমিই আমাকে প'গল করে তুণেছ। 
ড্রোমিও £ এ। শুধূ শুপু আপনিও বাধা পড়বেন? কেন উন্মাদ্দের মত “শয়তান? 

“শয়তান? বলে চীৎকার করুণ। 

লাসয়ানা। হা ভগবান! ওবা কেমন হালকাভাবে কথা বলছে দুজনে। 

ভগবান ওদের মঙ্গল করুন, । 
আভ্রয়ানা। যাও ওদের নিযে যাও। চল বোন আমা” সঙ্গে । 

(আত্রিয়ানা, লুসয়ানা, আফপার ও বারবিতা ছাড়া সকলের প্রস্থান ) 
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এবার বলুন, কার আবেদনক্রমে উনি গ্রেঞ্চার হয়েছেন ? 

অফিসার। ্যাঞ্জেলো নামে একজন ন্বর্ণকার ; আপনি তাকে চেনেন? 

আদ্রিয়াণা। আমি লোকটাকে চিনি। কত টাকার খণ? 

অফিপার। দুশো ডুকেট। 

আদ্রিয়ানা। কি করে এত টাকা বাকি পড়ল তা বলুন । 
অফপার। অ.পনা৭ স্বামী গর কাছ থেকে একটা সোনার হার নিয়েছিলেন তার 

দরুণ বাঁক আছে। 

আডিয়ান।। 1তনি আমার জন্য হাবের বথা বলেছিলেন, কিন্তু হাব 
নেননি । 

বারবণিতা!। আজ আপনার স্বামী বাগে উন্মত্ত অবস্থায় আমার বাড়ি 

গিয়ে আমার একটা আংটি নিয়ে এসেছে । আমি এইমাত্র ওর হাতের 
আঙ্গুলে আংটিটা দেখলাম । ওর পিছু পিছু ধাঁওয়া করে ওর হাতে একটা 

হারও দেখি। 

আদ্রিয়ানা। তা হতে পারে) কিন্ত আমি হারটা দ্রেখিনি। চলুন 

জেলরক্মক, সেই ্বর্ণকারের কাছে আমায় নিয়ে চলুন। আমি আসল সত্যটা 

জানতে চাই। 
মুক্ত তববারি হাতে সিরাকিউজের গ্যার্টিফোলাস ও সিরাঁকিউজের 

ড্রোমিওর €বেশ 

লৃসিয়ানা। হা ভগবান ! ওরা আবার পালিয়ে এসেছে। 

আদ্রিয়ানা । আবার মুক্ততরবারি নিয়ে আসছে । আরও লোকের দরকার, 

ওদেখ আবার বাধতে হবে। 

অকিসার । পালিয়ে যান, ওরা আমাদের হত্যা] করবে। 

(পি কিউজের এ্যার্টি : ও ড্রেমি€ ছাঁড়া সকলের দ্রুত পলায়ন) 
এ্যান্টিঃ পি। এখন দেখছি, এই সব ডাইনীগুলো তরবারি দেখলেই ভয়ে 

পাঁলায়। 
ড্রোনিও £ সি। যে আপনার স্ত্রী হতে চায় সে এখন পালিয়ে গেল। 
এটি ঃ সি। চল আমাদের পাস্থশালায়। আমরা আমাদের জিনিসপত্র 

নিয়ে নিরাপদে গিংয় জাহাজে উঠি। 
ড্রোমিও। আজকের রাতট। থেকে যাঁন। তারা আমাদের কোন ক্ষতিই 

করবে না। আপনি দেখছেন না ওরা আমাদের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলে, 
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আমাদের টাকাকড়ি দেয়, আমার মনে হয় ওরা খুব ভাল লোক। পাহাড়- 
প্রমাণ মাংসওয়ালা সেই মেয়েটা আমায় বিয়ে করতে না চাইলে আমিও 
এখানে থেকে .যতাম। তাতে বদি আমার ডাইনি হয়ে তে হয় 

তাও ভাল। 

এন্টি £ সি। আমি আজ রাত্রে আর থাকব না। কোন কিছুব বিনিময়েই 
না। সুতরাং চল আমাদের সব মালপত্র জাহাজে তুলবে চল। 

( সকলের প্রস্থান ) 

পপম ভঙ্গ 

প্রথম দ্ব্)। রাজপথের একাংশ । 

দ্বিতীয় সওদাগর ও এাঞ্জেলোর প্রবেশ 
এপঞ্জেলো। আমি সতিই দুঃখিত যে আমার জন্য তোমার যাওয়া হলো 
না। কিন্ত আমি সত্যি বলছি সে আমার কাছ থেকে হারটা নেয়নি বলে 

অস্বীকার করছে । 

২য় সওদাগর । শহরে লোকটার মান খাতির কেমন আছে ? 

থাঞ্চেলো। লোকটার মান খাতির প্রচুর মশাই। একে সবাই শ্রদ্ধা করে, 

সবাই ভালবাসে, ওর এক কথায় আমি এক'দন কত টাকা পেয়েছি। ওর 
মত প্রতিষ্টাবান ও যশম্বী লোক সাবা শহবে আব একজনও নেই। 

২য় সওদাগর । আন্তে বল। আমার মনে হয় ওরা আমাদের সব কথা শুনছে । 

সি ণকিউজের গ্যান্টিফোল!স ও ড্রোমিওর প্রবেশ 

ঞাঞ্জেলো। তাই ত। সেই হারট। যেটা উন্নি বা'বার অস্বীকার করেছেন 

পাঁননি বলে সেট। ও'র গলাতেই রয়েছে । এই যে স্যার, আহুন আসুন, 

আমি ও'র সঙ্গে কথা বলব। মাননীয় এন্টিফোলাস, আমি আপনা 

বাবহারে আশ্চয হয়ে যাচ্ছডি। আমি ভাবতেই পারিনি, এতখানি লজ্জা আর 

অপমানের মধো আপনি আমায় ফেলবেন। আব এতে আপনার দুননামও 

কম হয়নি। আপনি শপথ করে তখন এই হারটা পাননি বললেন অথচ 

এটা আপনি এখন পরে রয়েছেন প্রকাশ্টে। এর জন্যে অভিযোগ, কারাবস্ণ, 

লঙ্জা ত আপনি ভোগ করেছেন। তার উপর এই ভদ্রলোকের প্রাতিও 

আপনি অন্যায় করেছেন। কারণ তখন আমাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝণটি না 

হলে উনি আজই সমূদ্যাত্রা করতেন। এই হারট। আপনি আমার কাছ থেকে 
নিয়েছিলেন, এটা এখন অস্বীকার করতে পারেন? 
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এ্যার্টিঃ পি। হ্যা, আমি পেয়েছিলাম, আমি একথা! ত কখনো অস্বীকার 

করিনি। 

২য় সওদাগর । হ্যাঁ স্যার, আপনি তা অন্বীক'র করেছিলেন এবং শপথ 

করে বলেছিলেন । 

এ্া্টিঃ সি। কে আমাব পেকথ৷ শুনেছে ? 

২য় সাওদাগর | শুনেছে আমার এই কাণ। বুঝলে? ছি, ছি, ধিক 
তোমাকে ! কি করে তুমি বেচে আছ, রাস্তা দিয়ে বুক ফুলিয়ে হেটে যাচ্ছ, লজ্জা 

করছে না? ৰ 

্যান্টিঃ সি। তুমি একটা শয়তানের মত মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করছ 

আমায়। আমি এখনি তোমাদের হাত থেকে আমার সততা ও সম্মান বক্ষা 

করব। সাহস থাকে ত দাড়িয়ে থাক। 

২য় সপ্দাগর। ইহ আমি এই ত দাড়িয়ে আছি এবং তোমার মত শয়তানকে 

আমি তুচ্ছ জ্ঞান কপি। (দুজনেই তরবারি বার করল) 

আব্রয়ানা, লাসয়ানা, বারবণিতা ও অন্যান্তদের এবেশ 

আদ্রিয়ানা। দীড়ান, ওকে মার:বন লা। ভগবানের নামে বলছি, ওর মাথা 

থাশাপ হয়ে গেছে. কউ ওর কাছে গিয্ে তরবাবটা কেড়ে 2হিন। তারপর 

ওকে ও ড্রোমিওকে বেঁধে আমাদের বাড়ানয়ে যান। 

ড্রোমিও : পি। পালিয়ে চলুন মনিব, পালিয়ে চলুন। এটা হচ্ছে একটা মঠ। 
এর ভিতরে চলুন। ( উভয়ের পলায়ন ) ও 

মঠবাসিনশীর প্রবেশ 

মঠবাসিনী। শান্ত হও তোমরা । কোথা হতে কিজন্য এখানে ভিড় করেছ 
তোমরা ? 

আব্রিয়ানা। এখানে আমার উন্মাদ স্বামী প্রবেশ করেছেন। তাকে 

পাবার জন্য আমি ঢুকেছি। তাকে সারিয়ে তোলার জন্য বাড়ি নিয়ে ষেতে 

চাই। দয়া করে আমাদের ছু একজনকে এর ভিতরে ঢুকে তাকে বেধে 
নিয়ে যেতে দিন। 

এাঞ্জেলো। হ্যা, হ্যা, আমি জানি ওর মাথার ঠিক নেই। 
২য় সওদাগর | আমি না জেনে তরবারি বার করেছিলাম; এজন্য আঙি 

হুঃখিত। 

মঠবাসিনী। কতদিন ধবে ওর এ বকৃম অবস্থা হয়েছে? 

১) 
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আব্রিয়ানা। এই সপ্তায় উনি এই রকম হয়েছেন। আগে কিন্তু উনি এমন 
ছিলেন না। কিন্তু আজ বিকালের মত উনি কখনো! এতখানি রাগে ও উন্মত্ততায় 
ফেটে পড়েননি । 

মঠবাসিনী। আচ্ছা, জাহাজডুবিতে কি ওর অনেক সম্পত্তির ক্ষতি হয়নি? উনি 
কি কোন প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে সমাহিত করেননি? কোন অবৈধ প্রেমের জন্য 

গুর ছুচোখের দৃষ্টি কি বুভুক্ষিত হয়নি? সাধারণতঃ যৌবনে মানুষের চোখ 
চারিদিকে ম্বাধীনভাবে তাকাতে গিয়ে এই রকম অনেক ভুল করে থাকে। 
আমি যা যা বসলাম এর মধ্যে উনি কোন দুখে দুঃখী বা কোন অপবাধে 

অপরাধী ? 

আৰ্রিয়ানা । একমাত্র শেষের দোষটা ছাড়া আর কোন দোষে দোষী 
না। কোন গোপন প্রেমই তাকে বাড়ি থেকে প্রায়ই বাইরে টেনে 

নিয়ে যেত। 

মঠাধ্যক্ষা। এ বিষয়ে আগেই তার মতলবটা ধরা তোমাদের উচিত ছিল। 

আদ্রিয়ানা। কেন, আমি তাই ত বরেছি। 

মঠাধ্যক্ষা । ১ ধরতে পেরেছ, কিন্তু তেমন কড়! হতে পারনি | 

আন্দিয়ান!। আমার শালীনতা বজায় রেখে যতখানি সম্ভব কড়া হয়েছি । 

মঠাধ্যক্ষা। যেটুকু কড়াভাবে শাসন করেছ তা গোপনেই হয়ত করেছ। 

আব্রিয়ানা। শুধু গোপনে না, পাচজনের সামনেও করেছি । 

মঠাধ্যক্ষা। করেছ, কিন্তু যথেষ্ট নয় 
আদ্রিয়ালা । এই শিয়ে আমাদের মধো অনেক আলোচনা হয়েছে 

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে আমার তাড়নায় সে ঘুমোতে পারত না। খাবার 

সময় আমার কথার জালায় সে ভাল করে খেতে পারত না। যখন একা 

থাকত তখন আমার কথা না ভেবে পারত না। দে যখন পাচজনের 

সঙ্গে থাকত তখনও আমি আমার সতর্ক দৃষ্টি দ্বাবা তাকে অনুশাসন করতাম । 

তবুও আমি প্রায়ই তাকে বলতাম কাজটা খারাপ করছে সে। 

মঠীধ্যক্ষা। এখন বোঝা যাচ্ছে তোমার এই সব কাজের জন্যেই লোকট! 

পাগল হয়ে গেছে। নঈর্ষান্বিতা নাণীর কলহকন্টকিত বাক বাণ পাগলা 

কুবুরের দীতের থেকেও বেশী বিষাক্ত। মনে হচ্ছে তোমার নিন্দার জন্যেই 

তার ঘুম ব্যাহত হত, আর ভাল ধম হত ন! বলেই তার মাথা হালকা 

হয়ে গেছে। আবার শুনছি তুমি তোমার তীক্ষ ভত্সনার মশলা মিশিয়ে 

১-৮১৭ 
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দিতে তার খাবারের মধ্যে, ফলে সে শান্তিতে খেতে পারত না আব 

শান্তিতে ভাল করে না খেলে হজম হয় না। খান্ভ ভাল হজম না হওয়ার 

জন্ত ক্রোধাগ্রিজনিত উত্তাপ স্থষ্টি হল তার মনে। আর এই ক্রোধের উত্তাপ 

পাগলামির লক্ষণ ছাড়া আর কি? তুমি বলছ তোমার ঝগড়ার জন্য তার 

খেলাধূলাও ব্যাহত হত। মধুর আমোদ প্রমোদ যদ্দি কোন মানুষের জীবনে 

একেবারে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মাছগষ খামথেয়ালী ও বিষাদপ্রবণ হতে 

বাধ্য; সে তার আত্ীয়ন্বজনদের কাছেও এক নীরস ও সাম্বনাহীন হতাশার 

বন্ত হয়ে ওঠে এবং তার থেকে নানারকমের রাগ রোষ প্রভৃতি জীবনবিমুখ 

অশান্তির সৃষ্টি হয়। কারো যদি খাওয়া, খেলাধুলা ও জীবনীশক্তিপ্রদায়িনা 

বিশ্রামের ক্রমাগত ব্যাঘাত ঘটে তাহলে মানুষ কেন পশ্তও তাতে পাগল 

হয়ে ওঠে। ফলত; তাহলে দেখা যাচ্ছে তোমার ঈর্ধাজনিত ক্ষোভই তোমার 

স্বামীকে বৃদধিত্রষ্ট করে তুলেছে। 

লুসিয়ানা। যখন সে দুব্যবহার করত, উন্মত্ত আচরণের হ্থার৷ নিজেকে ছোট 

করত তখনও কিন্তু আমার বোন তাকে মৃদু ও ভদ্রভাবেই ভৎসনা করত। 

আচ্ছা বোন, এই লব তিরস্কার কেন তুমি নীরবে সহ! করছ” এই কথাঃ 

জবাব দাও। 

আদ্রিয়ানা। কী আর জবাব দেব? উনি আমার ভত্সনার জন্য আমাকেই 

ভতসনা করছেন। যাও তোমরা, মঠের ভিতরে গিয়ে তাকে ধবে ফেল। 

যঠীধ্যক্ষা। না। একটা প্রাণীও মঠম্থিত আমার বাড়ির মধ্যে চুকতে 

পাবে না। 

'আদ্রিয়ানা। আপনি তাহলে আপনার (লাকজন দিয়েই আমার ম্বামীকে 

বাইরে এনে দিন। 

মঠাধাক্ষা। না, তাও হবে না, উনি এটা পবিভ্র স্থান বলেই এখানে প্রবেশ 

করেছেন। আমি ওঁকে এখন তোমার হাত থেকে ওকে রক্ষা করব। যতক্ষণ 

উর জ্ঞান বৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে না পারি ততক্ষণ উনি এখানেই থাকবেন 

আর তা! ঘি না পাবি তাহলে বৃথাই সব শ্রম নষ্ট হবে। 

আদ্রিয়ানা। ধাত্রীক্ূপে আমি আমার ন্বামীর সেবা করতে চাই, তার 

দূর্বলতার জন্য উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করতে চাই; এটা আমার কর্তব্য। 

এতে অন্ত কাবো৷ সাহায্য চাই না আমি। স্থতরাং আমার স্বামীকে ঘরে 

ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দিন। 
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যঠাধ্যক্ষা । শান্ত হও। পুষ্টিকর সিরাপ, ওয়ুধপত্র, উপাসনা! প্রভৃতি এ রোগ 
সারানোর যে সব পরীক্ষিত উপায় আমার জানা আছে তার সবগুলি গুকে 

সারিয়ে তোলার জন্ত প্রয়োগ না করে গুকে আমি এখান থেকে এক পাও 

যেতে দেব না। এটা আমার ধর্মীয় শপথের একটা অংশ, আমার জীবনের এক 
পবিভ্র কর্তব্য। স্ৃতরাং ওকে আমার কাছে রেখে তুমি এখান থেকে চলে 
যাও। 

আত্রিয়ানা। আমি আমার স্বামীকে এখানে রেখে এখান থেকে যাব না। 

স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজটা কি আপনাদের মত 
ধর্মীয় লোকদেং পক্ষে শোভা পায় ? 

মঠাধ্যক্ষা । শান্ত হয়ে চলে যাও, তুমি এখন তীকে পাবে না। € প্রস্থান ) 
লৃসিয়ানা। এই অপমানের জন্য ডিউকের কাছে অভিযোগ করো! । 

আত্রিয়ানা। এস, আমরা সেখানেই যাই। আমি সটান তার পায়ে পড়ব 

এবং কিছুতেই উঠব না যতক্ষণ পর্যস্ত না আমার চোখের জল আর কাতর 

আবেদনে বাধা হয়ে তিনি নিজে এসে আমার স্বামীকে মুক্ত করেন এই 
মঠ থেকে। 

২য় সওদাগর । এদিকে বেলা ত পাচটা বেজে গেল। আর ষেতে হবে না । 

আমার ত মনে হচ্ছে ডিউক নিজেই সশরীরে এই দিকে এই মঠের পশ্চানবর্তী মৃত্যু 

আর বিষাদাকীর্ণ বধ্যভূমির পথে আসছেন। 
এ্যাঞ্জেলো!। কিন্তু কি কারণে? 

২ম সওদাগর । “কজন শ্রদ্ধেয় সিরাকিউজনিবাসী সওদাগর ছূর্ভাগ।ক্রমে 
এই শহরে এসে পড়ার ফলে এখানকার প্রচলিত আইন অনুসারে তার মূত্র 

ইয়। ডিউক তার প্রকাশ্ঠ ফাসির সময় উপস্থিত থাকবেন। 

এ্যারঞ্েলো । দেখি কোথায় যান। আমরাও তার মৃত্যু দেখব । 

লৃসিয়ানা । ডিউক 'এই মঠের পাশ দিয়ে চলে যাবেন, তখন তার সামনে নতজানু 

হয়ে প্রার্থনা করে! । 

অন্থুচরবর্গসহ ডিউক, অনাবৃতমন্তক ঈজিয়ন, ঘাতক ও অন্যান্ত অফিসারদের 
প্রবেশ 

ভিউক। তথাপি একথাটা! একবার প্রকাশ্টে ঘোষণা! করো; যদি কোন বন্ধু 

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এই ব্যক্তির জন্ত টাকাটা দিয়ে দেয় তাহলে তার আর মৃত্যু 

হবে না। আমরা শুধু তার জন্য এইটুকু করতে পারি। 
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আব্রিয়ানা। হে পবিত্র স্তায়বিচারের মুর্ত প্রতীক মহামান্ত ডিউক, অন্ায়কারিণী 
এই মঠাধ্যক্ষার বিরুদ্ধে আমি বিচার চাই। 
ডিউক। তিনি ধর্মাত্া ও পৃণ্যবতী নারী, তিনি তোমার কোন অন্যায় করতে 
পারেন না। 

আদ্রিয়ানা।। দয়া করে শুনুন হুজুর, এ্যার্টিফোলাস হচ্ছেন আমার স্বামী 
যাকে আমি বিয়ে করে নিজেকে ও আমার যথাসর্বস্ব দান করি এবং আপনি 
তা জানেন। আজ আমার সেই হ্বামীর মধ্যে হঠাৎ উন্মাদের লক্ষণ দেখা 

যায়। দেখা যায় উন্মাদ অবস্থায় আমার ম্বামী মরিয়া হয়ে রাজপথে ছুটে 

যাচ্ছেন আর তীর পিছনে একজন মহাঁজনও মরিয়া হয়ে ছুটছে। ছুটতে 

ছুটতে আমার স্বামী নাকি যার তার বাড়িতে ঢুকে তাদের আংটি, মণি- 

মুক্ত প্রভৃতি মুলাবান জিনিস ইচ্ছামত জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে নগর- 

বাসীদের বিরক্তি উৎপাদনও করেছেন। একবার আমি তাকে বেধে ঘরে 

পাঠিয়ে দিই এবং যখন আমি নিজে কোথায় কোথায় তিনি কার কি ক্ষতি 
করেছেন বা কি নিয়েছেন তা তদন্ত করে দেখতে যাই তখন হঠাৎ তিনি 

রক্ষীদের কাছ থেকে জোর করে পালিয়ে আসেন এবং তার নিজন্ব ভূত্যটিও 

পাগল হয়ে যায়। তখন তারা দুজনেই রাগে আগুন হয়ে মুক্ত তরবারি 

হাতে আমাদের দেখতে পেয়ে উন্মত্ভাবে আমার্দের আক্রমণ করে 

আমাদের তাড়া করতে থাকেন। তখন আমর আবে লোকজন যোগাড় 

করে তাদের আবার বেধে ফেলার ব্যবস্থা করতে তারা এই মঠের ভিতর 

পালিয়ে যান। আমরা সেখানে গিয়ে তাদের ধরতে গেলে মঠাধ্যক্ষ। আমাদের 

সামনে দরজা বন্ধ করে দেন। তিনি আমাদের আমার স্বামীকে আনার 

জন্য ভিতরে ঢুকতেও দেবেন না অথবা তিনি তাঁকে পাঠিয়েও দেবেন না 
যাতে আমর! তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারি। ম্থতরাং মহামান্য ডিউক, 

আপনি আমার হ্বামীকে ওখান থেকে আনিয়ে তাঁকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার 
ব্যবস্থা করে দিন । 

ভিউক। তোমার স্বামী আমার হয়ে দীর্ঘদিন বৃদ্ধ করেছেন এবং আমারই 
মধ্যস্থতায় তুমি তাকে স্বামরূপে বরণ করেছ। আমি তার জন্য ষথাসাধ্য 

নিশ্চয়ই করব। আচ্ছা, কিছু লোক মঠের দবজায় করাঘাত করো, মঠাধ্যক্ষাকে 

আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস। কিছু করার আগে তার কাছে ব্যাপারট! 

যাচাই করে নিই। 
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একজন দ্বুতের প্রবেশ 
হত । গিন্ীমা, পালান, পালান, পালিয়ে যান গিন্লীমা। পালিয়ে আত্মরক্ষা 
করুন। আমার মনিব আর তার লৌক ছাড়া পেয়ে একজন ঝিকে খুব মেরে 
ডাক্তার পিঞ্কে বেধে ফেলেছেন। তারপর তার দাঁড়িতে আগুন ধৰিয়ে 

দিয়েছেন। দাড়িট! পুড়তে থাকলে তাবা আবার বালতি বালতি জল ঢালতে 

থাকেন সে আগুন নিবিয়ে ফেলার জন্য । আমার মনিব যখন ডাক্তারকে এই 

অবস্থায় ধের্ধের উপদেশ দিয়ে থাবেন তখন তার লোকটা কাচি দিয়ে তার চুল 

কেটে দিয়ে তাকে ভখড় বানিয়ে দেয়। আপনি যদি এখন সাহায্য না 

পাঠান তাহলে হয়ত তাঁরা ডাক্তারকে মেরে ফেলবে। 

আদ্রিয়ানা। থাম থাম, বোকা কোথাকার । তোমার মনিব আর তার লোক 

এখানেই আছেন। তুমি মিথ্যে কথা বলছ। 
ফ্ুত। গিন্ীমা, আম আমার জীবনের বিনিময়ে বলছি একথা সত্যি। আমি 

ব্যাপারটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে উর্বশ্বাসে এখানে ছুটে আসি; এখনো আমি হাপ 

ছাড়িনি। তিনি শুধু আপনার নাম চীৎকার করে বলছেন আর শপথ করছেন, 
একবার ধদি তিনি আপনাকে পান তাহলে আপনার মুখখানাকে পুড়িয়ে বিরত 

করে দেবেন। ভিতরে (চীৎকারের শব) এ শুনুন, আমি তাঁর কথা শুনতে 

পাচ্ছি। আপান পালন গিন্ীমা। 

ডিউক । আমাব কাছে এসে দীড়াও, কোন ভয় নেহই। এখানে সশঙ্ 

রক্ষী আছে। 

আদ্রিয়ানা। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, আমার ম্বামী! দেখুন দেখুন, উন্নি কি 

অদ্বশ্যভাবে উড়ে যাতায়াত করেন? এইমাত্র আমরা তাকে এই মঠের 

ভিতর আশ্রয় নিতে দেখলাম, আবার এখনি তিনি আমাদের বাড়িতে 

চলে গেছেন) মান্রষ কোন যুক্তি বা চিন্তার ছারাই একথা বৃঝতে 
পারে না । 

এফিয়াসের এাট্টিফোলাস ও এফিয়াসের ড্রোমিওর প্রবেশ 

যান্টি : এ। বিচার, বিচার চাই মহামান্য ডিউক । আমাকে ন্যায়বিচার 

দান করুন। আপনার মান সম্মান রক্ষার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে কত যুদ্ধ 

করেছি, আপনার জীবন রক্ষার জন্য কত আঘাতের ক্ষত সহা করেছি, কত 

রক্তপাত করেছি আমি আপনার জন্য । আজ সেই সব কিছুর বিনিময়ে 

আমি বিচার চাই। 
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ঈজিয়ন। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে আমি যদি ভুল করে না থাকি তাহলে 
নিশ্চয়ই আমি আমার পুত্র গ্যার্টিফোলাস আর ড্রোমিওকে দেখছি । 
গ্যা্টি ঃ এ । যে নারী এখানে দাড়িয়ে রয়েছে, এই নারীর বিরুদ্ধে আমি 

বিচার প্রার্থনা করি মাননীয় যুবরাজ । যে নারীকে আপনিই একদিন 
আমায় স্ত্রীরপে দান করেন, সেই নারীই আজ আমার গালিগালাজ ও 

অপমান করে আমায় আঘাত পর্যস্ত করে। আজ ঘে অন্যায় আমার উপর 

করেছে তা কল্পনাও করা যায় না । 

ডিউক । বলুন, কি করতে হবে আমাম়্। কী ধরণের বিচার আপনি 

চান? 

এটি ঃ এ। বলব কি মহামান্ত ডিউক, আজই সে আমার সামনে 

বাড়ির দরজ বন্ধ করে দিয়ে আমায় বাড়ির বাইরে দাড় করিয়ে রেখে যত সব 

উচ্ছ ংখল প্রকৃতির লোকদ্দেব ভোজসভায় আপ্যায়ন করেছে। 

ডিউক। সত্যিই এটা ভয়ঙ্কর অন্যায়। 

আৰ্রিয়ানা। না হুজ্র। আমি আমার স্বামী আর আমার বোন একসন্কে 

আজ খাই। স্থতরাং উনি এক মিথ্যা অপবাদ আমার উপর চাপিয়ে 

দিচ্ছেন 

' লুসিয়ানা । যদি কোনদিন আমি দিনের বেলাফ্জ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি 
এবং রাত্রিবেলায় ঘুমিয়ে থাকি তাহলে আমি বলব আমার বোন ষা বলছে 
সব সাত 

ঈজিয়ন। মিথ্যাবাদী নারী' তোমর! দুজনেই মিথ্যা বলছ । এ ব্যাপাৰে 
তথাকথিত পাগল লোকের অভিযোগই সুত: ৷ 
এ্যার্টি ঃ এ | মহাশয় । যা ষা ঘটেছে আমি তাই বললাম। আমি মণ্ের 

নেশাতে এ কথা বলিনি অথবা! ক্রুদ্ধ বিরক্তির তাড়নাতেও একথা বলিনি । 

যদিও অবশ) যে অন্যায় আমি সহা করেছি সে অন্যায় ষে কোন জ্ঞানবান 
ও বিজ্ঞ লোককেই পাগল কবে দেবার পক্ষে ধথে্ট। এই নারী মধ্যাহ্ন 

ভোজনের সময় সদর দরজায় তাল! দিয়ে রেখে আমায় বাড়ি ঢুকতে 

দেয়নি । এ যে স্র্ণকার দীড়িয়ে রয়েছেন, উনি যদ্দি আমার শ্বীর সঙ্গে 

যড়ঘন্ত্রে জড়িয়ে না থাকেন তাহলে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারতেন, কারণ 
উনি সে সময় আমার কাছেই ছিলেন। সেখান থেকেই উনি একটা হার 
আনার জন্য আমার কাছ থেকে চলে ষান এবং বলে ধান প্রপেনটাইম 
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হোটেলে উনি হারটা আমায় এনে দেবেন। সেই হোটেলে আমি আর 
বালথাজার মধ্যাহ্নভোজন করি । আমাদের খাওয়৷ হয়ে গেলেও উনি আসছেন 

না দেখে আমি তাকে খুঁজতে বার হই। পথে তাকে দেখতে পাই এবং 
তার সঙ্গে ই ভদ্রলোককেও দেখতে পাই। সেখানে .হ মিথ্যাবাদী 

স্বর্ণকাব মিথ্যা শপথের সঙ্গে বলে থে আমি ওর কাছ থেকে আজই হারটা 

নিয়েছি । কিন্তু ভগবান জানেন, হারটা আমি চোথে দেখিইনি। আর 

এইজন্য উনি আমায় অফিসার দিয়ে গ্রেপ্তার করান। আমি তা আদেশ 
মেনে নিয়ে আমার “কজন লোককে বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য 

পাঠাই। সে ফিরে না আসায় আমি অফিসারকে নিয়ে আমার বাড়ি 

যাবার জনা এগিয়ে যেতেই পথে আমার স্ত্রী, তার বোন আর জনকতক 

লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে ধায়। তাদের সঙ্গে ছিল পিঞ্চ নামে 

বৃভুক্ষর মত দেখতে বেগ! চেহারাথ একটা লোক! লোকটা 'একই 

সঙ্গে জ্যোতিষী আর যাছুগিরি করে, লোকটা খুবই অভাবী, তাৰ চোখগুলো 
কোটরাগত আর খুব তীক্ষ, দেখে মনে হয় লাকটা জীবন্মত। এই পাজী 

লোকটা আধার ডাক্তার বলে নিজেকে চালায় অনেক ক্ষেত্(ে। লোকটা 

আমার চোখে চোখ দিয়ে তাকিয়ে আর হাতের নাডী টিপে চীৎকার 

করে বলল, আমাকে ভূতে পেয়েছে, আমাকে শয়তানে পেয়েছে । তখন 

এরা! সকলে মিলে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমাকে বেধে ফেলল; 

তারপর এখান থেকে আমা” বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নিচেরতলার একটা 

ছোট্ট অন্ধকার কুটরির মধ্যে আমাকে আর আমার লোকটাকে একসঙ্গে 
বেধে রেখে দ্িল। তারপর আমি আমার দাত দিয়ে বাধন কেটে কোণ 

বুকমে নিজেকে মুক্ত করে এইমাত্র এখানে পালিয়ে 'এসে আপনাব দেখা 

পেয়ে যাই। £খন আমার আপনার কাছে বিনীত নিবেদন. আমাকে স্ত্রীর 

অহেতুক দ্বণামিশ্রিত 'ক্রাধ আর এই গভীর লজ্জার হাত থেকে আমায় 

রক্ষা করে আমায় উপযুক্ত ন্যায় বিচার দান করুন। আমার মনস্কামনা পূরণ 

করুন। 
গ্যাঞ্জেলে।। হুজুর, আমি ওর হয়ে পাক্ষ্য দিয়ে শুধু এই কথাই বলতে পারি ষে 

উনি আজ বাড়িতে খাননি এবং স্বর দরজায় তালাবন্ধ করে রেখে ওকে ভিতবে 

ঢুকতে দেওয়। হয়নি । 

ডিউক। কিন্তু হারট| কি উনি আপনার কাছ থেকে নিয়েছিলেন ? 
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গাঞ্েলো। হ্থ্যা হুভুর। এখানে যখন উনি প্রথম ছুটে আসেন তখন এখানকার 
£ই সব লোক ওর গলায় হার্ট দেখেছিল । 

২য় সওদাগর ৷ তাছাড়া বাজারে আপনি এবিষয়ে প্রথমে অস্বীকার এবং পরে 

নিজের কানে বলতে শুনেছি ষে আপনি হারট৷ পেয়েছেন। আর এই মিথ্যা 
কথা বলার জন্যই আমি তরবারি বার করে আপনাকে আক্রমণ করতে উগ্ত 

হয়েছিলাম । তার পরেই আপনি এই মঠের ভিতর পালিয়ে যান। আর 

সেখান থেকে আমার মনে হয় কোন ইজ্রজালিক উপায়ে আপনি এখানে পালিয়ে 

এসেছেন। 

্যার্টিঃ এ। আমি কখনই £ই মঠের দেয়ালের ভিতণে ঢুকিনি আর 
আপি কখনো আমাকে লক্ষ্য করে তরবারিও বার করেননি। আমি হারটা 

চোখে একবারও দেখিনি । স্ৃতরাং ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন। এই 

সমত্ত মিথার বোঝা আমার ঘাড়ে অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া 

হ্চ্ছে। 

ডিউক। এ অভিযোগ সতাই খুব কঠিন। আমার মনে হচ্ছে তোমরা 
সকলেই কোন মায়াবিনীগদত্ত পানপাত্র হতে অলৌকিক মছ্য পান করেছ। 
য্দ তোমরা ওকে £খানেই বেধে রাখতে তাহলে উনি এখানেই থাকতেন । 

যর্দি উনি পাগল হতেন তাহলে 'এমন ঠাণ্ড! মাথায় কখনো 'এভাবে উনি নিজেবু 

জনা আবেদন নিবেদন করতে পারতেন না। তোমরা বলছ উনি বাড়িতেই 

মধ্যাহ্ন ভোজন করেছেন, কিন্ত স্ব্ণকার সেকথা অস্বীকার করছেন। ( ড্রোমিও £ এ 

এন প্রতি ) আচ্ছ, তুমি কি বল? 
ডোমিও ২ 'এ। ভান প্রপেনটাইম হোটেলে এই মেয়েটির সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন 
করেছেন। 

_বারবণিতা। হ্যা উনি আমার সঙ্গেই খেয়েছিলেন এবং আমার হাত থেকে 

আমার এ আংটিটা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। 

এন্টি £ এ। হ্যা, একথা সত্যি হুজুর । এই আংটিটা আমি ওর কাছ থেকে 

নিয়েছিলাম। 

ডিউক। (বারবণিতার গতি ) আচ্ছা তুমি কি ওকে এই মঠের ভিতরে ঢুকতে 

দেখেছলে? 

বারবণিতা। হ্যা হুজুর। এই যেমন আপনাকে দেখছি ঠিক তেমনি ওকে 
এই মঠের মধ্যে ঢুকতে দেখেছিলাম । 
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ডিউক। সবই অস্ভুত। যাও মঠাধ্যক্ষাকে ডেকে নিয়ে এস। আমার মনে 
হচ্ছে তোমর! সবাই বদ্ধ পাগল হয়ে গেছ। 

( একজনের মঠেব দিকে গমন 
ঈজিয়ন। মহামান্য ডিউক, আমায় একটা কথা বলতে দিন দয় করে। 
আমি হয়ত একজন বন্ধুকে পেয়েছি যিনি টাকা দ্বিয়ে আমার জীবন রক্ষা 

করবেন। 

ভিউক। মুক্ত কণ্ে বলুন সিরাকিউজনিবাপী বণিক, আপনি কার কথা 
বলতে চান। 

ঈজিয়ন। আচ্ছা শ্যার, আপনার নাম কি গ্যার্টিফোলাস নয় এবং 'এ 
লোকটি কিআপনার ক্রীতদাস ফ্রোমিও নয়? 

ড্রোমিও  এ। একঘণ্টা আগে আমি ওর বন্দী ক্রীতদাস ছিলাম । এখন 

উনিই আমার সব বন্ধন দাঁত দিয়ে কেটে দিয়েছেন । এখনো অবশ্ঠ আমি 

ওরই লোক আছি, তবে মুক্ত। স্থাবীন ক্রীতদাস। 

ঈজিয়ন। আঁশ! করি আপনার! দুজনেই আমাকে চিনতে পারছেন । 
ড্রোমিও £এ। আমরা সব ভূলে গেছি স্তাব। এখন আপনাকেই চিনে নিতে 
হবে আমাদের । একটু আগে আপনার মত আমন্রাও বাধা ছিলাম । আচ্ছা, 

আপনি ডাক্তার পিঞ্চেন রোগী নন ত? 

ঈজিয়ন। আপনি আমার দিকে অমন অদ্ভুত ভাবে তাকাচ্ছেন কেন? 
আপনি ত আমাকে ভালভাবেই জানেন। 

গ্যান্টিঃ এ। আমি এখন ছাড়া এর আগে জীবনে কখনো আপনাকে 

দেখিনি। 

ঈজয়ন। আপনি আমাকে দেখার পর থেকে দুঃখ কষ্টের অনেক ঝড় বয়ে 

গেছে আমার দেহের উপর দিয়ে, অনেক বদলে গেছি আমি। অনেক 
দুশ্চিন্তা কালের বিকৃত হাত দিয়ে অনেক বিকৃতির রেখা একে দিয়েছে 

আমার মুখের উপব। কিন্তু বল, তোমা কি আমার গলার ম্বর শুনেও 
চিনতে পারছ না? 

এ্যান্টি ঃ এ। না তাতেও না। 

ঈজিয়ন। ড্রোমিও. তুমিও না? 
ড্বোমিও £ এ। নাস্তার, বিশ্বাস করুন, আমিও না। 

ঈজিয়ন। আমি কিন্তু নিশ্চয় করে বলতে পারি তুমি আমায় চিনতে পারছ। 
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ড্রোমিও £ এ। না স্যার, আমিও নিশ্চয় করে বলতে পারি আপনাকে আহি 
চিনতে পারছি না। আর যদি কোন লোক কোন কথা অস্বীকার করে, 

তাহলে তাকে আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে। 

ঈজিয়ন। আমার কষ্ঠম্বর শুনেও আমায় চিনতে পারছ না' হে মহাকাল, 
তুমি আমার জিহ্বাকে কি এমনই খণ্ড বিখণ্ড ও বিকল করে দিয়েছ ষে 

সেই জিহবা হতে উচ্চারিত কোন শব্দ আমার একমাত্র সন্তানও বুঝতে পাৰে 
না? যদ্দিও গাছ থেকে চুয়ে চুঁয়ে পড়া অজন্্র শীতের তুষারকণায় আচ্ছন্ 

হয়ে আছে আমার বার্ধক্জর্জবিত মুখখানা, জমাট বেধে গেছে আমার 

শিরার সমস্ত হিমশীতল রক্ত, তথাপি আমার জীবনের সর্বব্যাপী অন্ধকারের 
মাঝেও আমার স্মৃতির প্রদীপ হতে বিচ্ছুবিত কিছু ক্ষীণ আলে! আজও 
অবশিষ্ট আছে, আজও অবশিষ্ট আছে আমার বধির কর্ণকুহরের কিছু 

শ্রবণশক্তি-_-আর এই সব কিছুর সাহাযো আজ আমি অত্রান্ততাবে বলতে 
পারি যে তুমিই আমার পুত্র গ্যান্টিফোলাস । 

এ্যান্টি ১ এ। আমি আমার পিতাকে জীবনে কখনো দেখিনি । 

ঈজিয়ন। আজ হতে সাত বছর আগে সিরাকিউজ শহবে আমাদের 

ছাড়াছাড়ি হয়েছিল সেকথা তুমি জান বৎস, কিন্তু আজ আমার বিপদের 
দিনে আমাকে পিতা! বলে স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছ তুমি। 
গ্যার্টি ই এ। ডিউক এবং এই শহরের যাবা আমায় চেনেন তার! জানেন 

একথা সত্য নয়। আমি জীবনে কখনো সিরাকিউজ যাইনি বা তা 

দেখিনি । 

ডিউক। হে সিরাকিউজনিবাপী বণিক, আমি তোমাকে বলছি আমি কুড়ি 
বছর ধরে গ্যার্টফোলাসকে ঘনিষ্ঠভাবে জানি: এই কুড়ি বছরের মধো 
সিরাকিউজ যায়নি । আমার মনে হচ্ছে বার্ধক্য আর বিপদের বশবতাঁ হয়ে 
এ*ব প্রতি তোমার অন্ধ অপতান্সেহ প্রদর্শন করছ । 

সিরাকিউজের গ্যার্টিফোলাস ও ড্রোমিওসহ্ মঠাধ্যক্ষার প্রবেশ 
মঠাধ্যক্ষা। মহামান্য ডিউক, দেখুন কত অন্যায় আর অবিচার করা হয়েছে 

এই লোকটার উপর । (সকলেই দেখার জন্য সমবেত হলো! ঈ 
ডিউক। এই ছুইজন লোকের মধ্যে একজন আর একজনের ভূত আব 
এই দুইজন লোকের মধ্যেও দুজনই দেখতে একরকম । এদের মধ্যে কে 

আসল লোক আর কেই বা তার ভূত? কে তা বলে দিতে পারে? & 
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ড্রোমিও ঃ সি। আমিই হচ্ছি শ্তাৰ আসল ড্রোমিও, ওকে চলে যেতে 

বলুন। 

ড্রোমিও;ঃ এ। আমিই হচ্ছি স্যার আসল ড্রোমিও, আমাকেই এখানে 
থাকতে দিন। 

এ্যার্টি ঃ সি। আপনিই কি ঈজিয়ন নন; অথব! তা প্রেতাত্মা ? 

ডোমিও £সি। হে আমান বুদ্ধ মনিব, কে আপনাকে (বেধে “নেছে 
“খানে ? 

মঠাধ্যক্ষা। যেই তাকে বেধে থাক আমি সে বাধন থেকে মুক্ত করব। 

আমি আমার স্বামীকে ফিরে পাব তার মধ্যে । বল বুদ্ধ ঈজিয়ন, তুমি কি 

সেই লোক নও, যার এমিলিয়া নামে এক স্ত্রী ছিল+ তোমার সেই স্ত্রী 

একবারে দুইটি সন্তান প্রসব করেছিল। বল বল, তুমি সেই ঈজিয়ন কিন! 
আমিও সেই এমিলিয়া কি না ; 
ঈজিয়ন। যদি আমি স্বপ্ দেখে না থাকি তাহলে তুমিই সেই এমিলিয়া । 

যদি তুমি সেই এমিলিয়! হও তাহলে বল আমাদের যে পুত্রটি তোমার সঙ্গে 
সেই বিপজ্জনক ভেলায় ভেসে গিয়েছিল সে কোবায় " 

মঠাধ্যক্ষা । এপভ্যামনামের লোকেরা আমি আমার এক পুত্র আর বমজ 

দ্রোমিও ভ্রাতার একজনকে উদ্ধার কদে। পরে কালক্রমে কোরিন্থের 

অসভ্য জেলেরা "জান করে আমা” পুত্র আর ড্রোমিওকে কেড়ে শিয়ে যায় 

আমার কাছ থেকে । আমাকে তারা *পিভ্যামনামেই রখে যায়। 

তারপর তাদেণ কি হয়েছে বলতে পারব না। আমার অবস্থা ত তৃমি 

দেখতেই পাচ্ছ। 

ডিউক । এবার - এখান থেকেই শুরু হ্চ্ছে তার জীবনের কাহিনীর আছি 

পরব। এই দুইজন এ্যান্টিফোলাস দখতে একেবাধে এক নকম আর এই 
দুইজন ডেৌমিও তারাও দেখতে একই রকমের । এরাই 'হলেন 'এই ছুটি 

সন্তানেদপ জনক জননী; সম্বডে সেই জাহাজড়ুবি সময় এবা বিচ্ছিন্ন হয়ে 

যান পরস্পরের কাছ থেকে। বহুদিন প” আবার ঘটনাক্রমে মিলন হলো 

তাদের । গ্যার্টিফোলাস, তুমি কি প্রথমে কোরিনথ. “থকে এসেছ ॥ 

এ্যার্টি ঃ সি। না ন্তান; আমি না; আমি এসেছি সিরাকিউজ থেকে । 

ডিউক । ঠিক আছে, ভোমরা ছুজনে সরে গিয়ে পথকভাবে দাড়াও। তা 
না হলে আমি বৃঝতে পারব না, গুলিয়ে যারে । 
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এ্যার্টি ঃ এ। আমিই কোরিনথ থেকে এসেছি হুজুর । 
ড্রোমিও £ এ। আমিও তার সঙ্গে এসেছি হুভুর | 
খ্যা্টি ঃ এ। আপনার কাকা সেই প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ভিউক মেনাফন আমায় 
এখানে এনেছিলেন। 

আদ্রিয়ানা। তোমাদের দুজনের কে আজ আমার সঙ্গে মধ্যাহুভোজন 

করেছে? 
এ্ার্টি ঃ সি। আমি। 

আব্রিয়ানা। তুমি কি আমার ন্বামী নও ? 
এ্যান্টি  এ। না, এট! আমি বেশই বলতে পারি । 

এান্টি : সি। না যে আমিও সেটা বলত পাবি, তবু উনি আমায় ওঁর 

'্বামী বলেছিলেন এবং এই স্থন্দরী ভদ্রমহিলা গর বোন আমাকে তার 

ভগ্নিপতি বলেছিলেন। (লুসিয়ানার প্রতি) আমি তখন আপনাকে কি 

বলেছিলাম? যা দেখছি আর শুনছি তা যদি ম্বপ্র না হয় তাহলে আমাদের 

ভুল সংশোধনের অনেক স্থযোগ পাব আমরা । 

এ্যাঞ্জেলো । ওইটা আমার হা স্যাকুক আপনি যেটা আমার কাছ থেকে 

নিয়েছিলেন। | 

এাট্টি £সি। আমিও মনে করি তাহ হবে, আম এটা অস্বীকার 

করছি না। 

এটি £ এ। আর আপনি আমায় এই হারে জন্য গ্রেপ্তার করেছিলেন। 

াঞ্জেলো। হ্যা, তা আমি ক্ছিলাম, আমি তা আর অস্বীকার 

করছি না। 

আদ্রয়ানা। আমি তোমাকে ফোমিওকে দিয়ে তোমার জামীন হবার জন্য 

টাক পাঠিয়েছিলাম। সে টাঁকা হয়ত তোমায় এনে দেয়নি । 
ড্োঁমিও £ এ। নাঃ আমাকে দিয়ে নয়। 

এ্যা্টি ঃসি। এই টাকার থলেটা, আমি আপনার কাছে থেকে পেয়েছিলাম 
আর আমার (লাক ড্রীমিও আমাকে এটা এনে দিয়েছিল। এখন দেখছি 

প্রায়ই একজনের লোকের সঙ্গে আর একজনের দেখা হয়ে গেছে, আমাকে 

সে বলে আর তাকে আমি বলে মনে করেছে সবাই আর এর থেকেই উৎপত্তি 

হয়েছে যত সব ভুল ভ্রান্তির। 

এযার্টি ঃ এ। এই টাকা আমি আমার পিতার মুক্তির জন্য বাঁধা রাখছি। 
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7ডউক। তার আর দরকার হবে না, আপনার পিতা প্রাণদণ্ড হতে মৃক্তি 
পাবেন। 

বারবণিতা । আমার মশাই হীরের আংটিট। দিয়ে দিন। 
এ্যার্টি ঃ এ। এই নাও, আমাদের এই সানন্দ মিলনের জন্য তোমায় ধন্যবাদ । 
মঠাধ্যক্ষা। মহা মহিমাময় ডিউক, দয়া করে একটু কষ্ট করে মঠের 
ভিতরে গিয়ে আমাদের জীবনের ভাগ্য পরিবর্তনের সব কথা শুমুন। আর 

আপনারা যারা এখানে রয়েছেন, যারা একদিনের ভুলের জন্য অনেক কষ্ট 
অন্যায়ভাবে সহ করেছেন তারাও আমাদের সঙ্গে চলুন। আমর! তাদেব 

সকলকেই আপ্যায়নে ভালভাবে পরিতৃপ্ত করব। আমি তাদের সকলকে 
আমরা সহানুভূতি জানাচ্ছি। শোন ছেলেরা, তেত্রিশ বছর ধরে আমি 
তোমাদের জন্তা কত কষ্ট সহ করেছি। এর আগের মৃহ্্ত পর্যন্ত নিবিড় 
দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত ছিল আমার হৃদয়। ডিউক, আমার স্বামী, ছেলেরা 

এবং তাদের সহচরদের আমার সঙ্গে গিয়ে এক আনন্দভোজে যোগদান 

করার জন্য অন্থবোধ করছি আমি। 

ডিউক । আম সানন্দে সে সভায় যোগদান করতে রাজী আছি । 

( সিরাকিউজের এ্যান্টিফোলাস ও ড্রোমিও আর এঁফয়াসের 

এান্টিফোলাস ও ড্রোমিও ছাড়া আর সকলের প্রস্থান ) 

ড্রোমিও £ সি । আচ্ছা দাদাবাবু, জাহাজ থেকে আপনার মালপত্র কি 

নামিয়ে নিয়ে আসব ? 

এান্টি ; এ। ড্রোমিও, আমার কোন মালপত্র আবার জাহাজে চাপিয়েছ? 
ড্রোমিও £ সি। আপনার যে সব মালপত্র সেন্টরে পাস্থশালায় ছিল 

সেই সব। 

এ্যার্টিঃ সি। ও আমাকে বলছে। আমি তোমার মনিব ড্রোমিও॥ 

এখন চল আমাদের সঙ্গে। ওসব পরে দেখা যাবে । এখন তোমা? 

ভাইকে আলিগন করো। আনন্দ করো তার সঙ্গে। (গ্যারি: সি ও 

এ্যান্টি ঃ এ এর প্রস্থান ) 

ড্রোমিও £সি। তোমার মনিবের বাড়িতে একজন মোটা বান্ধবী আছে 
তোমায় ষে আজ মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আমাকে প্রায় খেয়ে ফেলছিল 

তোমার জন্যে । রান্নার সঙ্গে আমাকেও প্রায় সিদ্ধ করে ফেলছিল। এবার 

সে আমার বৌদি হবে, স্ত্রী নয়। 
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ড্রোমিও £ এ । আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার আয়না; তোমার 
মধ্য দিয়ে আমি দেখতে পাব আমার সুন্দর যৌবনসমৃদ্ধ মুখখানা । চল, 
তাদের ভোজ দেখতে ভিতরে যাবে কি? | 

ড্রোমিও £ সি। আমি ঘাব না । তুমি আমার বড় ভাই । তুমি যাও। 

ড্রোমিও £ এ। সেও ত বটে। তাহলে কি করে আমরা যাব? 

ড্রোমিও £ সি। বড়দের কাছ থেকে আমর! প্রসাদ পাব। তান আগে 

তুমি আগে আগে চল। 

ডোমিও £ এ। না না এইভাবে দেখ, আমরা £ই পরস্পরে ভাইবূপে 

“সঙ্গে এই পৃথিবীতে এসেছিলাম। অতএব আমর! এই ভাবে ছজনে 

হাত ধরাধরি করে যাব; আগে পরে নয়। ( সকলের প্রস্থান ) 

প্রামাকের অনুযাগ 

(4৯ 0৮75 (07011919178) 

একটি পাহাড়ের শুন্য গহ্বরে যেখানে 

পার্শবতাঁ এক উপত্যকা হতে আগত 

এক সকরুণ কাহিনীর প্রতিটি কথা ধ্বনিত 
গ্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিল এক অবিকল বাজ্ময়তায়, 

সেই বিষাদবিধূর কাহিনী শোনার জন্ত শুয়ে পড়লাম সেখানে । 

বহুদিন আগে এক ছিল চঞ্চলা কুমারী মেয়ে ষে মলিন বেশে 

প্রীয়ই ঘুরে বেড়ীতো৷ পাহাড়ে পর্বতে। 

কখনো কাগজ ছিড়ে কখনো! আংটি ভেঙ্গে হা হুতাশ করে 

আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশে বাতাসে ব্যক্ত করে যেত 

তার সকরুণ দুঃখের অব্যক্ত বেদনাকে । 

তার মাথায় ছিল একট! খড়ের টুপী যা! তার মুখখানাকে 

বক্ষ। করে যেত জলন্ত স্থর্যের তাপ থেকে। 
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তার মুখখানাকে দেখলে বেশ বোঝা যেত সে ছিল একদিন স্ন্দরী, 
নিষ্ঠুর কাল তার সৌন্দ্ধের সবটুকুকে আজও হৃবণ করতে পারেনি । . 
তার অবলুপ্তপ্রায় বূপলাবণোর কিছু মৃত ভগ্নাংশ আজও রয়ে গেছে 

তার পোড়-খাওয়৷ তামাটে মুখখানার ভাজে ভাজে । 

বিধাতার রুদ্ররোষে পিষ্ট তার বয়সের ভগ্ন জানালায় 

পলাতক সৌন্দর্ধের৷ আজও উকি মারে মাঝে মাঝে 
পালিয়ে যাওয়৷ দুষ্টু ছেলের মত। 

মাঝে মাঝে একটা রুমাল চেপে ধরত সে তার মুখের উপর । 
স্থদীর্ঘ দ্বিনের পুঞীভূত ছুঃখবেদনার পাষাণ যেত গলে জল হয়ে; 

লবনাক্ত এক বিশাল প্লাবন নেমে আসত তার ছুচোখে। 

তার চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যাওয়া দির ধূসর কুয়াশ! 

ভেদ করে সামনে ফুটে উঠত কতকগুলো! একদা স্থখী মানুষের রেশমী ছবি 

কিন্তু ছোট বড় সেই রেশমী ছবিগ্তলোকে সে দেখেও দেখত ন]। 

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয় দুরের আকাশে চাদ সুতির দেশে 

মুখ তুলে তাকাল সে; কখনো সে কোন কিছুর দিকে তাকাত না। 

তার অন্বশ্ত মন আর শুন্য অশরীরী দৃষ্টি এক হয়ে যেত মিলে মিশে । 
চুলগুলোর উপর বিশেষ কোন যত্ত নিত না সে। 
তবু সেই অযত্রসাধিত অবিন্যস্ত চুলগুলো খুব শক্ত করে 

বাধ। না থাকলেও খুব একট! আলগাভাবে ৫ থাকত ন! ছড়িয়ে । 

"ভার মাথার টুপীটার তলা ও পাশ দিয়ে ছুই একট! চুলের গোছা 
-সে পড়ত তার গালের উপর | দেখে মনে হত 

তাঁর অবহেলান অফুরস্ত অবকাশে তার শিথিল বাধন ছি'ড়ে 

মুক্তি খু'জছে তার চুলগুলো 

অনেক বিছুই সে সংগ্রহ করে আনত আশপাশের জায়গা থেকে। 
হলুদ রং, স্কটিক শিলা, মালার গুটি ; কিন্তু সেগুলো 
সব সে একে একে ফেলে দিত নদীর জলে 
যার কিছু প্রয়োজন নেই সেই ক্র দসী নদীর প্রভূত জলরাশিকে 

সে যেন অনেক কিছু দান করছে অবিৃস্যকারী দাতার মত, 
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যেমন কোন খেয়ালী রাজা নিঃম্ব ভিখারীর কাতর আবেদনে 
সাড়া না দিয়ে দেয় তাকেই যার অনেক আছে । 
এমনি করে সে তার অনেক কিছু জিনিস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখত, 
পরীক্ষা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলত অথব৷ ছি'ড়ে খু"ড়ে 
ভাসয়ে দিত নদীর জলে । এমনি করে সে একবার ভেঙ্গে দিয়েছিল 

তার সোনার আংটিটাকে, নদীর তলায় পাকে আটকে গিয়েছিল সেটা । 

আগেকার চিঠিগুলে ছি'ড়ে দেবার পরও আবার পেয়েছিল 

রক্তের অক্ষরে লেখা কতকগুলো চিঠি, 
আশ্চর্য যত্র আর গোপনতার সঙ্গে আট! কতকগুলো চিঠি । 
সে চিঠিগুলোকে সে কখনো চুম্বন করত সাদরে ; 
ভিজিয়ে দিত চোখে জাল, আবার কখনে ছিড়ে ফেলত স্বণাভরে । 

আর চীৎকার করে বলত, মিথ্যা, সব মিথ্যা, কোন সত্যতা নেই এ রক্তে । 

বুক্তের বদলে কালো কালি দিয়ে লিখলে বং ভাল হত এ চিঠি__ 
এই বলে চিঠির অক্ষরগুলো সব ছিড়ে ফেলে খুশি হত সে। 

কোন এক ধাযিক গ্রাম্য লোক যে গরু চরাত 
সেই উপত্যকার সবৃজ বুকে, মাঝে মাঝে সেই 

প্রেমার্ত কুমারীটির মাঝে নাগরিকাস্থলভ আবেগের অভিব-ক্তি দেখে 

দিনে দিনে আকুষ্ট হয়ে পড়ে তার দিকে । তারপর একদিন 

নিঃশব্দে এসে বসে তার পাশে, সহান্ুহৃতির সঙ্গে জানতে চায় সে 
সে সেই মেয়েটির দুঃখের যত সব কথা ও কাহিনী । 

লোকটির বয়স হয়েছিল, কোন তরল অসংযত কৌতুহল ছিল না তার মধো ॥ 
সে শুধু তার অভিজ্ঞতাহ্ুলভ মমতা দিয়ে উপশম ঘটাতে চেয়েছিল 

তার দুঃখের আবেগের, প্রলেপ দি.ত চেয়েছিল তার হৃদয়ের ক্ষততে। 

আর তা বুঝতে পেরে মেয়েটি বলল, “পিতা, আমাকে দেখে 
যতটা বয়স আমার মনে হচ্ছে ততটা বয়স আমার হয়নি । 

কাল নয়, ছুঃখের কুলিশ প্রভাবেই জর্জরিত হয়ে উঠেছি আমি। 

যদি আমি আর কাউকে ভাল না বেসে শুধু নিজেকে নিচে 

থাকতে পারতাম, শুধু রেন্দ্রগত আত্মরতির উপাসনা করে যেতাম, 
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স্তাহলে ফোটা ফুলের মতই রূপের পাপড়ি মেলে 

আজও বসে থাকতাম আমি । 

কিন্তু ধিক ধিক আমাকে ! 

যৌবনহৃলভ এক স্থুখের লালপায় ভূল করেছিলাম আমি ; 
আপাতদুষ্ট মিথ সৌন্দ্ষে মুগ্ধ হয়েছিল আমার কুমারী হৃদয় । 
প্রেমহীন এক প্রেমের সৌধ গুজে পেয়েছিল।ম তার দেহের মধ্যে । 
রেশমের মত নরম তার বাদামী চুলের কিছু অবাধ্য চূর্ণ 
ছড়িয়ে পড়েছিল তার রক্তিম অধবোষ্ঠের উপর । 

ভাললাগাব সঙ্গে সঙ্গেই ভালবাসা ; তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে 

মুগ্ধ না হয়ে পারে না কারো হৃদয় মন। 

কারণ তার মুখখান! দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হত 

ব্বগ্ণয় স্বষমার এক উদ্দার দীপ্তি নেমে এসে 

এক অফুরন্ত মাধুর্ধে ছড়িংয় পড়েছে সে মুখের উপর । 
তার থৃতনিটার উপর ছিল এক পুরুষোচিত দৃঢ়তা 
তার গায়ের চামড়াটা ছিল নবজন্ম ও নবযৌবনসমৃদ্ধ 
সেই রূপকথার ফিনিক্স পাখির মহ্ছণ পালকের মত 

মেতুর আর উজ্জল , কিন্তু তার মুখখানা ছিল আরো! সুন্দর । 

তবে তার সে মুখ দেখে এক মধৃর সংশয়ের দোলায় 

ছুলত আমাদের মনটা । প্রশ্ন জাগত, আরো! কিছু সুন্দর 
আছে কি তার মধ্যে? 

তার কণ্ঠে ছিল নারীস্থলভ এক মেছুবতা আর মাধৃধ 

অথচ কোন জড়তা বা কুগ্ঠার কাটা ছিল না সে কণ্ে। 

তার ক ছিল অবাধ মধুর অথচ পৌকুষদীপ্ত। 
দি কোন লোকের অন্যায় দেখে সে রেগে যেত 

তাহলে গ্রীষ্মের বাতাসের মত একই সঙ্গে সে হয়ে উঠত 

শীতল অথচ প্রবলতায় অপ্রতিরোধ্য । 

যৌবনম্থলভ কিছু ওদ্ধত্য আর মিথ্যা অহঙ্কার 
ছিল তার আচরণের মধ্যে ; তবু তা খারাপ লাগত না । 

১০৮১৮ 
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সে খুব ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারত 

তার স্ন্দর আরবী ঘোড়াটাকে দেখে মনে হত 

ঘোড়াটণও যেন তাৰ প্রভুর গর্বে গধিত হয়ে উঠেছে 
আর সেই গব্র কণ! ছড়িয়ে চলেছে সে তার প্রতিটি পদক্ষেপে । 

প্রশ্ন জাগত মনে, এই ভাল ঘোড়াটাই কি 

তার জীবনের উন্নতির মুল অথবা তার প্রশিক্ষণবশ তই 
এমন ভাল হয়ে উঠেছে ঘোড়াটা । 

কিন্তু শীত্রই পাওয়া যেত এর উত্তর £ 

আসলে সে ছিল নিজেই খুব ভাল । 

তার সকল আচরণের মধ্যেই ছিল এমন এক সজীবতা 

সৌন্দর্য আর স্থুষমা যে, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
সকল বস্ত ও সকল প্রাণীই স্থন্দর ও সজীব হয়ে উঠত 
তার আশ্চর্য প্রভাবে । যে কোন সুন্দর বস্তই 

স্থন্দরতর হয়ে উঠত যেন তার স্পশে ৷ 

তার বাকচাতুর্য ছিন্ন অসাধারণ । 
ষে কোন বিতর্ককালে যে কোন গভীর ও জটিল গশ্রের 
উত্তর দ্বিতে পারত সে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা 

আর বলিষ্ঠ যুক্তির সঙ্গে । প্রাণবন্ত সে যুক্তির বলে 

ব্রনন্রত কোন লোককে হাসাতে পারত সে 

আবার মুহতে কান্নায় আকুল করে তুলতে পারত কোন মানুষকে । 
তার আশ্চর্যজনক বাকচাতুর্ষের বিবিধ কৌশলপ্রয়োগে 
মানুষের ধে কোন আবেগের ঝুটি ধরে নাড়া দিতে পারত সে। 
ছোট বড় নারী পুরুষ ছেলে বুড়ো সব মান্ষের 

অন্তরের সিংহাসনে অবিসম্বাদিত সম্রাটের মতই 
অধিষ্ঠিত হয়েছিল সে; প্রতিটি কর্ম ও চিন্তায় 
তাকেই স্মরণ করত সবাই অমিত শ্রদ্ধার সঙ্গে ৷ 
সকলেরই মুখে রত কেবল তার কথা, 

ধষে কোন জিনিস কারো কাছে চাইতে না চাইতেই পেয়ে ষেত 

তার ইচ্ছা অপ্রতিবাদে অকু$ভাবে মেনে নিত সকলে ৷ 
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অনেকে আবার তার ছবি যোগাড় করে টাঙ্গিয়ে রাখত ঘরে । 
ছবিতে তার মোহপ্রসারী চেহার! দেখে 

মুগ্ধ করত তাদের চোখকে, তৃপ্ত করত তাদের মনকে, 

যেমন বহু নির্বোধ লোক বিদেশে বেড়াতে গিয়ে 

তার ভূমিপ্রাস্তর ও সৌধমালাসমন্বিভ বহিরঙ্গ দেখেই 
ভুলে যায়, আনন্দ পায় ; কিন্তু সেই সব বস্তর আসল 

মালিকের কথা ভাবে না। 

তেমনি অনেক মেয়ে জীবনে কখনো তার কোন হাত 

একবার ম্পর্শ না করেও তার অন্তরের বাণীরূপে 

ভাবত নিজেদের, ভাবত নিতান্ত নির্বোধের মত। 

আর আমি? | 

প্রথম দিকে আমার অস্তরাত্মা ছিল ন্বাধীন, তাব মোহময় প্রভাবের 

পক্ষে দুপ্প্রবেশ্য ; আমি ছিলাম অপরাজেয় তার পক্ষে। 

কিন্ত বেশী দিন এভাবে থাকতে পারলাম না আমি । 

তার অগ্রপ্রসারী উদ্ধত যৌবনের অপার কৌশলের কাছে 
তার উগ্রমধূর ক্ষমতার কাছে ধর দিতে নিজেকে সঁপে দিতে 

বাধ্য হলাম আমি । আমার অখণ্ড হৃদয়ের সমস্ত প্রেম 

নিঃশেষে আকর্ষণ করে নিল সে 

আর আমি আমার কুমারী জীবনের অনাদ্রাত অস্ফুট ফুলটিকে 
পুজার উপচারের মত সাজিয়ে দিলাম তার চরণে। 

তবু কিন্ত আর পাঁচজন অবুঝ মেক়ের মত একেবারে বিলিয়ে 
দিলাম না নিজেকে, চাওয়া মাত্রই ঢলে পড়লাম না তার বৃকে। 
এক নিরাপদ ব্যবধান মাঝখানে বজায় রেখে রক্ষা কবে 

যেতে লাগলাম আমার সম্মান আর সতীত্বকে। 

অভিজ্ঞতার আলোকরশ্মি দিয়ে চিরে চিরে বিচার করে 

দেখতে লাগলাম তার বহুগ্রচারিত প্রেমের মণিরত্বগুলিকে । 

কিন্তু হায়! যে ভাগ্যবিড়প্ষিত, কতদিন সে 
দুর্ভাগ্যের কবল থেকে দুরে রাখতে পারে নিজেকে ? 
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অথব। বিপরীত দষ্টাস্তের বাধ দিয়ে কতক্ষণ ঠেকিয়ে 

বাখতে পারে তার কামনার উত্তাল বন্যণকে ? 

আমরা কোন প্রবল ক্রোধের আবেগ থেকে 

সৎ পরামর্শের ছারা কি বাচিয়ে রাখতে পারি আমাদের বৃদ্ধিকে ? 

পরিণামে জীবনবিনাশিনী ও বিষতুলা জেনেও ক্ষুধার সমস 
অনেক থাছ্ভকেই গ্রহণ করি আমরা স্বেচ্ছাকৃত নিবৃণদ্ধিতায় ৷ 

হে ক্ষুধা, বৃদ্ধিবিনাশকারী অপরিণামদশা ক্ষুধা, 

মানুষের যুক্তি ও বিচরবুদ্ধি হতে তুমি কত দরে ! 

বিচক্ষণ যুক্তির কাতর অহুরোধ সত্তেও 
কুখাছ্য গ্রহণ করে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আন তুমি । 

আমিও যে বুঝতে পারিনি তা নয় । 

আমিও তখন বেশই বুঝতে পেরেছিলাম লোকটা মিথা । 

তার শঠতা আর চাতুধের ম্বরূপটণকে ধরতেও পেরেছিলাম । 

কোন কোন বাগানে সে তার কামনার চাবাকে 

বপন করেছে অর্থাৎ কোথায় সে কি করেছে তা আমি জানতাম । 

ছলন!র সুন্দর আবরণে তাঁর হাসিটা কেমন ঢাকা 

তাও বুঝতে পেরেছিলাম ; তার শপথের কোন দ্রাম ৫নই 
তাও জানতাম । তার সকল চিন্তা, চরিত্র, কথা, ক 

তার কৃত্রিম অপকেঁশলের অনৃত প্রকারভেদমাত্র, 

তার ব্যভিচারী অন্তরের যেন এক একটি অবৈধ সম্ভান__ 
তাও জানতে পেরেছিলাম । 

আর২.এই সব জানীশোনার ফলেই 
অবরুদ্ধ নগরীর মত আমি আমার কৌমার্কে 
রক্ষা করে যাচ্ছিলাম । কিম্ত সে আমার খুব কাছে এসে পড়ল 

আমার প্রতিরোধ ভেঙ্গে, এসে বলল, “হে স্থন্দরী কুমারী, 

' মামার শপথবাক্যে ভম্ন পেও না, কারণ যে কথা আজ 

তোমাকে বলতে এসেছি সে কথ! আমি কাউকে বলিনি 

এর আগে $ অনেক ছুঃখ কষ্ট পাওয়া আমার এই জীবনযৌবনের 
প্রতি স্থগ্রসন্ন হও তুমি । ছকে পালিয়ে যেও না শঙ্কায় । 
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আমার এই কোমার্ধ-জীবনের প্রেমের ভোজসভায় কাঁউকে আহ্বান 
কবিনি এর আগে; যে ভুল আমায় এর আগে করতে দেখেছ 
সে ভুল হচ্ছে রক্তের ভুল, রক্তেন অন্ধ উত্তাপজনিত ভুল । 
সে ভুল আমার ভালবাসা র ভুল নয়; আমার মনের ভুল নয়। 

এ ভুলের ব্যাপারে আমর উভয়পক্ষই সমান দোষে দোঁধী। 
আর সে ভুলের জন্য লজ্জা ও তিরস্কাবে অভিসিক্ত হয়েছি আমবা ৷ 

কিন্ত জেনে রেখো সুন্দরী, 

ষে সব নারীদের সাহছচর্গে আমি এসোছ £র আগে 

তাদের কারে। বূপবহ্ছির উদ্দীপিত শিখায় এমনভাবে 

, উত্তপ্ত হয়নি আমার অন্তর ; আজ তোমার প্রতি 

যে প্রেমবোধ আমার মধ্যে জেগছে তার এক কণা ও জাগেনি এর আগে, 

এমনভাবে কখ-না মুগ্ধ ভইনি আমি, এতদিন শুধু তাদের নিয়ে ফুত্তিই 
কনে এসেছি, আমার মন রয়ে গিয়েছিল অক্ষত ; 

তাদেব অন্তবগলোঁকে বন্দী করে সআাটেব মত শাসন 

করে এসেছি দোর্দগু গ্রতাপে ; অথচ আমার নিজের অস্তর ছিল স্বাধীন |” 

সে আরও বলল, “দেখ দেখ সুন্দরী, আশাহত :প্রমিকারা 

কত শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠিয়েছে আমায়, পাঠিয়েছে কত মণি মুক্তো 
হৃদয়ের রক্তে লাল কত অস্ুলা ধাতু; তাদের শঙ্কা আর 

শালীনতামেশা এই সব উপহাকের সর্ষে কত স্তৃতিবাকোর সঙ্গে 

তার! বোঝাতে চেয়েছে, তারা আমায় অকু্ভাবে 

দান করেছে তাদের দুংখ আর লজ্জা, মান আর সম্মান । 

আপাত-অসম্মত অনেক নারীহদয় বাইর মুদ্ধ ঘোষণ। করেও 

অন্তরে স্বীকার করেছে আমার ব'দীত্বকে | 

অশ্রাসক্ত কত অস্কুনয় বিনয়ের সঙ্গে আমায় গ্রহণ করতে বলেছে 

তাদের কেশগস্ধিস্তবাসিত সেই সব মণিমুক্তাবলীকে । 

সঙ্গে সঙ্গে কত স্থললিত কাব্য দ্বার! গুণগান করেছে 

সেই সব রত্বরাঁজির। স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছে প্রতিটি রত্ের। 
বলেছে, এটি হচ্ছে হীরে__এ ধাতু সুন্দর অথচ কঠিন। 
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কঠিন সৌন্দর্যে অথবা সুন্দর কাঠিন্যের মাঝে আছে 
এর যা কিছু এর ; এই হচ্ছে গাঢ় সবৃজ পানা 
যার সজীব অথচ নত্রমেছুর দ্যুতি মানুষের দুর্বল দ্ৃষ্টিশক্তিকে 

শক্তি দান করে ; তারপর আছে এক স্বগাঁয় বর্ণনুষমায় উজ্জল চুণী। 
এমনি কত ধনরতু ; প্রতিটি রত্ুকেই আপন আপন 

বিশেষ চিত্তাবস্থা অনুসারে দেখে মনে হবে কেউ হাসছে 

কেউ কীদছে। অথচ প্রতিটি রত্রই ছিল তাদের প্রেমের 
উত্তাপে উত্তপ্ত, আবার তাদের আশাহত বেদনায় শ্রিগ্ধ। 

আমি সেগুলো অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিনি; তবু সেগুলো 

যেন তোমারি জন্যে আজও রেখে দিয়েছি । 

আমার অন্তরের বেদীমুলে তারা যে সব অর্থ্য 

সাজিয়ে দিয়েছিল, আমার দেবীরূপে সে অর্ধ্য তুমি গ্রহণ করো । 
তোমার প্রসারিত বাহুবল্লরীর নিঃশব্দ শুভ্রতা 

আমার সকল প্রশংসাকে উপহাস করে নিজের শ্রেষ্টত্বকে প্রমাণিত করছে । 

আমার সকল উপমাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে । 

হে দেবী” আমাঁকে তোমার অনুগত দাসে পরিণত করো! । 
আমি আমার সমস্ত কর্মশক্তি দিয়ে তামিল করে যাব 

তোমার সমস্ত আদেশ | প্রেম নিবেদনের এ-রীতি 

আমায় শিখিয়েছে একজন মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনী। 

ষাকে একদিন অনেক ধনিকপুত্র কামনা করেছিল, 

কিন্ত কারে! আবেদনে সাড়৷ না দিয়ে এমন একজনকে চেয়েছিল 

যাকে পায়নি, কোনক্রমেই পায়নি ; আর পায়নি বলেই 
লব আশ! ছেড়ে দিয়ে চিরস্তন ঈশ্বরপ্রেমে 
কাটিয়ে দিতে চায় তার সারাজীবন । 

কিন্তু বল স্ন্দরী, ব্ল প্রিয়তমা, 

সযতুবেষ্তিত ও বহু আকাংখিত বস্তকে আয়ত্ত না করে 

ছেড়ে যাওয়াটা কত ছুঃখের কত কষ্টের । রণক্ষেত্র হতে 

রখে ভঙ্গ দিয়ে সহসা! পালিয়ে গেলে (যুদ্ধের সব গৌরব বিনষ্ট হয় না কি?) 
ভুমি আমায় ক্ষম!' করো! ু ন্দরী আর আমার বিশ্বাস, 
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এ ক্ষমা আমি পাবই । যে মুহূর্তে ঘটনাক্রমে আমি 

তোমার সংস্পর্শে আপি, তোমার চোখে চোখ রাখি 

সেই মৃহ্র্তেই অনেকখানি নিস্তেজ হয়ে পড় তুমি। 

আমার প্রেমের ছুর্বার নিবিড়তা তোমার নাতিবোধকে দেবে 
শিথিল করে, প্রলুব্ধ করে তুলবে তোমার নির্লোভ ন:বীসত্তাকে। 

স্বীকার করি আমার থেকে তুমি আরও শক্তিমতী, 

তবু আমার শক্তির বেগকেও অস্বীকার করতে পার না । 
জামার দুর্বার প্রেমের বর্ণ! হৃদয়ের বাধ ভেঙ্গে দিয়ে 

তোমার বিশাল সমুদ্রে লীন হয়ে গেছে, 
তোমার জয়ের গৌরবে হয়েছে গৌরবাহিত। 

মনে রেখো সুন্দরী, আমার এই শক্ত দিয়েই 
আমি একদিন কোন সন্গ্যাসিনীর হিমশীতল 

হৃদয়ের কঠিনতাকে বিগলিত করেছিলাম, 
ঈশ্বরের প্রতি উৎসগার্ঁকৃত তার জীবনকে ফিরিয়ে নিতে 
বাধা করেছিলাম । 

হে প্রেম, তোমার আশ্চধভাবে অনিবারণীয় 

শক্তির কাছে কোন দর্মীয় শপথের সত্যতা জয়ী হতে 
পারে না, কোন নীতি উপদেশের বাধ বাধা স্ষ্টি 

করতে পারে ন'। যদি তুমি কোন হৃদয় 

অনুপ্রেরণার আগুনে প্রজ্বলিত করো তাহলে 

তার সামনে অর্, অভিভাঁবকভীতি, যশ মান গ্রভৃতি 

সব চিস্তাভাবনার বাধা এক অতিতুচ্ছ শীতলতায় 
ক্লান হয়ে যায়, ব্যর্থ হয়ে যায়। 

প্রেম হচ্ছে সকল তিক্ততার মাঝে পরম মীধুধ, 
বেঘনাধ মাঝে আনন্দ, সকল লঙ্জাভয়ের মহৌষধ । 
আজ আমি আমর অন্তর তোমার প্রতি যে প্রেম 

অন্থতব করছি সে প্রেম সার্বক হবে তথাপি যখন তুমি 
বুঝতে পারবে আমার প্রেঘাত অন্তরের ব্যথা. 

শুনতে পাবে আমার যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের আর্তনাদ ।' 
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এই বলে সে তার অশ্রসজল চোখছুটো৷ 

নামিয়ে ফেলল আমার মুখের উপর থেকে, সে চোখছুটে। 
এতক্ষণ আমারই মুখের উপর ছিল নিবদ্ধ । ননে হলো 
তার গালের উপর দিযে দুটো নদী বয়ে যাচ্ছে 

যার স্কটকস্বচ্ছ জলখারা চকচক করছিল হুন্দরভাঁবে। 

হায় পিতা, সামান্য এক বিন্দু অশ্রুর মধো যে এত যাদু আছে 
তা জানতাম না'। যে অশ্রুর প্রাবনে ভেসে যায় ছুটি চোখ, 

এমন কোন প্রস্তরকঠিন অন্তন নেই য। বিগলিত হয় না সে প্রাবনে, 

এমন কোন হিমশীতল উদাসীন অন্তর নেই যা তপ্ত হয় না 

সেই অশ্রু বর্ণকাবীল তপু অন্তরের চায়ায় । যাদও তার 

সে প্রেমেৰ আবেগ ছিল একাগ্ভাবে রুত্িম “বং ছলা কুশলী, 
তথাপি স আবেগেই বিগপিত হয়ে গিয়েছিল 
আমার সমস্ত যুক্তিবকোধ, তার .সই অশ্রধাবায় ভসে গিয়েছিল আমার 

শুচিশুত্র সতীত্রের সমস্ত বদ্ধ কব৮, 

আমার যত কিছু ক সংকোচ আর ভগভীটিত আর শাতিবোধ | 

তাব সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেঁদেছিলম, 

কিন্ত আমার অশ্রু ছিল পাবত্র, আমার কোৌমাণশুত্র 

অন্তরের দরবিগলিত খাবা আর তার অশ্রতে ছিল 

বিষ ; ছপনামগ্ন কপট হৃদয়ের এক ত€লিত উদ্গার । 

তার সব কিছুই চিল ছলনা, এক বিঝাট ছলনা । 

. তার তগ্চু লজ্জা, লুঞ্চি ত শিহরণ, শীতল অশ্রজল, 

_ সব কিছুই মিথ্যা, ঘোর মিথ্যা । 

যে কোন নারী তার সংস্পর্শে এসেছে 

কেউ তার উদ্ধত লালসার কুটিল কবল থকে পরিভাণ পায়নি । 
উপরে এক ছদ্ম মহিমাব মিষ্টি আবরণ দিয়ে 

তার অন্তরের নগ্ন শগ্রতান্টাকে এমনভাবে ঢকে রাখত 

যে উপর থেকে কেউ তা৷ বুঝতে পারত না। 

কারণ অন্তরে যা অন্কভব করত বাইরে 

প্রচার করত ঠিক তার উল্টো । 
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অন্তরে এক বিষাদকে পুষে রেখে বাইরে সে আনন্দ করত । 

অন্তরে কোন নাবার সতীত্ব হরণের গোপন অভিপ্রায় নিয়ে 

বাইবে সে প্রশংসা করত সতীত্ব আর শালীনতার। 

আমার মত এক সরলপ্রাণা, যুবতী কিকবে 

আত্মরক্ষা করতে পারে সেই সর্বগ্রাসী প্রেমের ছলন। থেকে ॥ 

স্বতরাং আনি বাধ্য হয়েছিলাম তার-কবলে ধরা দ্রিতে। 

কিন্ত হায়! আমি বার হবার পথ ত জানি না, 

জানি না এখন আমি কি করব। 

তার নেই বক্তিম গগুদয়ের কৃত্রিম উন্ধাপ, 

তার শুন্ত অন্তবাকাশ হতে বিস্ছুরিত 'মখ্যা পল বর, 

তার কপট দীর্ঘশ্বাস__এহ পব যত লি 

ছলনাময় আবেগের করিম আবেদন পরে সাক 

আবার আমায় ভুলাবে, মাধার আমা? সঙ্গে 

ছলনা করবে? আমি 'ক আবার ধর। দেব 

তার সেই জলজ্যান্ত মিথা ০৮মের কাদে ? 

প্রোমিক তীরষাতী 

(17955: 71:860 ৮৯710ত27) 

৬ 

'আমার প্রিয়তমা যখন শপথ করে বলে, 

সম্পূর্ণরূপে সত্য তার প্রেম, তখন আমি 
তা বিশ্বাস না করে পাবি ন।, যদিও জানি 

সে মিথ্যা বলছে । কাবণ তা ন। হলে 

সে হয়ত ভাবতে পারে আমি একেবারেই 

অনভিজ্ঞষৌবন, ছলনার রাজ্যে একেবারেই অচল। 
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আমার বক্রস যৌবনোত্তীর্ণ হয়ে গেলেও আমার মনে হয় 
সে ষেন আমায় আজও ধৃবক ভাবে, 

কিন্তু সে ধারণা আমার ভুল। কারণ সে নিজের ছাড়া 
কোন কথাই আমার ভাবে না । সে বলে 

সে পুর্ণযৌবনা, কিন্তু আমি যৌবনোত্তীর্ণ এ কথা বলে ন! কেন ? 
তবু তার সব মিথ্যা কথাকে নীরব হাসির দ্বারা সমর্থন 
করি আমি, কারণ ছলনামধুর এক বাজ্ময়তাই ত প্রেমের ধর্ম । 
মানুষ বেশী বয়সেও ভালবাসে, শুধু তার বয়সের কথাটা 
চায় না শুনতে বা কাউকে শোনাতে । 

এইভাবে আমার বয়স প্রায়ই ছলনার খেলা খেলে 
আমার প্রেমের সঙ্গে, তাই আমি আর কাউকে ভাল 

না বেসে নিজেকেই শুরু ভালবাসি ; 
'আমার ছলনার তীব্রতটাকে শাস্ত করি । 

৪ 

আমার মধ্যে আছে যেন ছুটি প্রেম ছুটি আত্মা 

আছে আশা আর হতাশ! আমাব সকল ইচ্ছার 
মুলে বসে কাজ করে যায় । আমার এই ছিবাবিভক্ত র্ 

আত্মার একটি হচ্ছে এক স্থদর সত্যসিদ্ধ পুরুষ 

আর একটি হলে! ছলনারভীন এক মায়াবিনী নারী 
ষে তার সেই মিধ্যাচপল সৌন্দর্যের অহঙ্কার দিয়ে 
আমার সেই সত্যন্থন্দর পুরুষকে প্রলুব্ধ করে চলে । 

তার সেই প্রলোভনে আমার সে পুরুষ ধরা দেয় কি না, 
তার সেই দুষ্ট প্ররোচনায় আমার দেবোপম সে পুক্রষ 
মাঝে মাঝে শক়্তানে পরিণত হয় কি না, 

তা আমি ঠিক বলতে পাব্রব না আর এ বিষয়ে 

আমার সন্দেহ বয়ে যাবে চিরদিন । 

এ সন্দেহের ভয়ঙ্কর দোলায় মনট1 আমার দুলতে থাকবে 
ততর্দেন যতদিন পর্যস্ত না আমার শয়তান" আত্মাটা 

আমার সেই সত্যনুন্দর পুরুষটাকে নিঃশেষে 

গ্রাস করে না ফেলবে, তার লালপার : 
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লাল! দিয়ে তাকে আত্মসাৎ করে না ফেলবে। 

৩ 

তোমার ছু চোখের স্বগীয়ি সুষমার থে অলঙ্কার 
শ্তবধবাক করে দেয় সারা পৃথিবীকে, 
পেই অলঙ্কার আর এশ্বর্ধই আমাকে 

প্ররোচিত করেছিল এই মিথ্যা শপথে। সে শপথ 
আমি অবশ্ঠ ভেল্লে ফেলেছি, 

কিন্তু কোন শান্তি দিও না তার জন্য, কারণ 

আমার পাথিব শপথ ত তোমার মধ্যস্থিত 

সেই পাথিব মানবীর জন্য; 

্বগর্ণয় প্রেমের ছ্যুতিতে সমৃদ্ধ যে দেবতাত্মা 

তোমার মধ্যে আছে তাকে কিন্ত স্পর্শ করতে পাবেনি 
আমার এই তরল শপথভঙ্গের বায়বীষ ভ্রাস্তি । 

আমার পািব অসম্মান কোনদিন ক্ষুপ্ন করতে 

পারবে না তোমার অপাঁধিব সম্মান আর স্থষমার 

পবিহ চিরস্তনতাকে । মানুষের যে কোন মৌখিক 
শপথ বা প্রতিশ্রাভি ত সামান্য বাম্প মাত্র 

ষ! হুর্ধযালোকের দ্বারা শোধিত ও অভিগ্রন্ত হয়ে যায় নিঃশেষে। 

হে আমার স্থন্দরতমা জীবনন্থ্য ! স্ূ্ধ যেমন পৃথিবীর 
লকল বাম্পকে গ্রাস করে, আমার সকন শপথের বাম্পও 

তেমনি ত তোমার মধ্যেই হয়েছে কেন্দ্রীভূত । 
তাহলে আমার শপথভঙ্গের দোষ কোথায়? আমি ত বরং 

আমার ভগ্রতরল শপথের বাপ্পীভূত রূপের মাধ্যমে 

চলে ঘাব তোমার ন্বর্গলোকে, তোমার স্ূর্যসন্সিভ 

মহাপ্রেমের অলৌকিক আলোকবন্যায় অভিন্নাত হয়ে উঠব আমি । 
৪ 

হে সুন্দরী মধুর সাইথিরিয়া, 
ল্বীব সুন্দর আর চিরস্তন। এ্যাডনিসকে নিয়ে 

তুমি বসেছিলে সেই প্রবহমান নদীর ধারে। 
চিরআরাধ্যা সৌন্দর্যের রাণী হয়েও তুমি কত 
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কাতর আবেদ নভরা ছুষ্টি দিয়ে নিরন্তর তুষ্ট করতে 
চাইছিলে তরুণ এণডনিসকে । 

কত স্থললিত কাহিনীর দ্বার! তৃপ্ত করেছিলে তার কর্ণকুহরকে, 

কত মধুর অঙ্গভঙ্গির ছাদ! বিদ্ধ করতে চেয়েছিলে তার চোখকে, 

কত মেছর স্পর্শের দ্বারা জয় করতে চেয়েছিলে 

তার উদাসীন অস্তর ; কিন্ত সে তার অপরিণত মনের 

তরল অহঙ্কারের তাড়নায় প্রতাখ্যান করেছিল তোমার সব দানকে। 

শুধু এক মৃদুহাস্তমধূর উপহাসের দ্বারা 

এড়িয়ে গিয়েছিল তোমাকে এক ছলনাময় স্বীরুতিবর 

ভাণ করে। অবশেষে উমি শেষ উপায়ন্বরূপ 

তাকে আলিঙ্গন করেছিলে তার দেহমন দুটোকে 

একসঙ্গে আয়ত্ত করার জণ্ ; 

কিন্তু হায়। 

তোমার দেহমনের বন্ধনের সব শিবিড়ত।কে মুকততে 

ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে, -কান প্রতিদান না দিয়েই 

চলে গেল সে তোমার এতগুলি দানের মর্ধাদাকে 

দলিত নিস্পেষিত করে । 

৫ 

যদি আমার প্রেমিকা আমাকে তাগ করে চলে যার 

তাহলে কাৰ কাছে আমি প্রেমের শপথ জানাব ? 

তার রূপসোন্দর্ষে আমীর ছিল অগাধ বিশ্বাস, 
কিন্ত জানি না সে কেন আমাতে বিশ্বাস রাখতে পাবেনি। 

আমাকে তুমি তাগ করলেও চিরদিন অক্ষত থাকবে 

তোমার প্রতি আমার বিশ্বস্ততা ; আমার প্রেমবোধের 

চিরসবৃজ লতা সহকারসহ জড়িত হ্রত্তীর মত জড়িয়ে থাকবে 

তোমার উন্নতশীর্ষ কায়াবুক্ষটিকে | তোমার চোখের দৃষ্টির 
গভীরে আমি খুজে পেতে চেয়েছি আমার স্তরের আনন্দকে । 

আমার জ্ঞানের গরিম! আর আত্মার আলো! (দিয়ে 

তোমার প্রেমের সত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছি, 

প্রশংসা করতে চেয়েছি তোমার অমূল্য গুণাবলীকে । 
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তোমার চোখে দেবরাজ জৌভের বিদ্যুৎ, 
তোমার কে শুনেছি বজ্র ধ্বনি ; অথচ অগ্রির পরিবর্তে 

সে বিদ্যুতে দেখেছি এক ক্সিগ্ধ আলো, বজ্রের ধ্বনিতে 

সতনেছি এক মধ্রতম সঙ্গীত । কারণ তোমার সবটাই স্বগীয়। 
হে ম্বীয় অমৃত প্রতিমা, তুমি আমার মত এক সামান্ 

মানব প্রেমিককে ভালবেসে না, আমার পাথিব বাকশক্তির দ্বার 

তোমাণ এশ্বরিক প্রেমের মূল্যায়ণ করা সম্ভব নয় কখনো | 

৬ 

তখনও স্থধতাঁপে শুকিয়ে যায়নি সকালের সব শিশির, 

ভখনও গরুর পাল শীতল ছায়ার সন্ধানে আশ্রয় নেয়নি 

ঝোপেঝাড়ে, যখন প্রত্যাখ্যাত! প্রেমিকা 

সাইখিরিয়া নদীর ধারে ছায়াশীতল এক নির্জনে 

ৰসে বসে বিলাপ করছিল এ্যাডনিসের জন্য । 

সের্দিন ছিল নিদাঘের কোন এক তাপরিষ্ট দিন 

কিন্তু সাইথিরিয়ার অন্তর ছিল এযাভনিসের 
প্রত্যাশায় তপ্ত । অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই 

গানের উদ্দেশ্টে এ্যাডনিস এসে নগ্ন দেহে দাড়াল সেই 

নদীর ধারে । তীক্ষ স্যরশ্মি কিরণ দিচ্ছিল 

তার উপর তির্ধকভাবে, কিন্তু সাইথিরিয়ার 

আশাহত দৃষ্টি ছিল আরও তাক্ষ। 

এ্যাডনিন একবা'র শুধু চকিতে তাকাল 
সাইথিরিয়ার পানে, কিন্ত কোন কথা বলল না 
ৰা কোন মধুর শপথের দ্বারা শান্ত করল ন| 
ত্ার তাপিত অন্তরকে। 

ডখন সাইথিরিয়! শুধু বলল, হে প্রিয়তম, 
আমি যদি এই নদীর জলপ্রবাহ হতাম তাহলে 

কেমন ধন্য হয়ে উঠতাম তোমার আবক্ষ স্পর্শের 

নিবিড়তম মাধূষে । 

” ৭ 

অঙার প্রেমাম্পদ হচ্ছে খুবই স্থন্দরীঃ কিন্তু চপল! ৷ 
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কপোতের মত শাস্ত আর শিঞ্ধ, কিন্তু স্থিতধী বা বিশ্বাসযোগ্য। নয় । 
আয়নার কাচের থেকেও উজ্জ্বল, কিন্ত সে কাচের 

মতই ক্ষণভঙ্গুর । মোমের থেকেও নরম 
আবার পুরোন লোহার মতই মরচেধবা সে। 

বৃদ্ধির কোন তীক্ষতা নেই তার মধ্যে। 

তার মত সৌন্দর্য কারো নেই, আবার তার মত 
অসত্য আর কেউ হতে পারে না। 

কতবার সে আমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে শপথ করেছে, 

আমায় তুষ্ট করার জন্য কত করুণমধুর কাহিনী সে বলেছে, 
তবু পরে দেখা গেছে তার সমস্ত বিশ্বাস শপথ আর অশ্রজল 

মিথ্যা, একেবারে ভ্রাস্তিকর । 

অগ্রিসংযুক্ত তৃণের মতই তার প্রেম ছিল অকিঞ্চিৎকর, 
ভস্মীভূত তৃণের মতই মুহুর্তে ফুরিয়ে গিয়েছিল তার প্রেম 

নিজের হাতে গড়ে নিজেই ভেজে দিয়েছিল সে তার প্রেমের 
হুর্বল কাঠামোটাকে । এইভাবে তার 

তরল সৌন্দের বেগবান চপলতায় কোন প্রেমের শপধই 
টিকতে পাবেনি, দাড়াতে পারেনি । 

৮৮ 

যদ্দি বাণী এবং সুরের মধ্যে কোন এঁক্য থাকে 

যদি তারা ভাইবোনের মত অবিচ্ছেগ্চ সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে 

এবং তাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্য তাদের থাকাণ্ড উচিত, 

আর তা যদি হয় তাহলে তোমার আমার বন্ধনও 

হবে অবিচ্ছেদ্যভাবে মহান, কারণ তুমি যখন 
এদের মধ্যে একটিকে ভালবাস, আমি ভালবাসি অন্তটিকে। 

তোমার প্প্রিযবস্ত ভোল্যাণ্ডের বাশি যার স্বাঁয় স্থরবঝঙ্কার 

আত্মহার৷ করে তোলে প্রতিটি মানুষকে 3 
আর আমি ভালবাসি স্পেন্সারের কাব্যসৌন্দর্ধ, 

তার বাণীর অপরিসীম সুষমা আর অলঙ্কার ৷ 

আমি ভালবাসি বাণী, তুমি ভালবাস স্থর । 

কবির! বলেন, একে অন্তরকে ভিত্তি করে 
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্বর্গ রচনা করেছে মাটির এই মণ্ডাভূমির মাঝে ; 
একে অন্যের দেবতা ১ হে প্রিয়তমা, 
ছুইএর অমৃত দিয়ে গড়া যেন তোমার প্রতিমা । 

, ৯ 

কোন এক সুন্দর সোনালি সকালে 

একটি স্থুউচ্চ খাড়াই পাহাড়ের নির্জন চুড়ায় 

গিয়ে দাড়াল প্রেমের ও সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । 

তার ছুপ্ধফেননিভ কপোঁতের থেকেও মলিন ও বিবর্ণ 

হয়ে গিয়েছিল সে তার প্রেমাম্পদ 'এডনিসের জন্য । 

এমন সময় সেখানে এল উদ্দাম এবং অহঙ্কারী এাঁডনিস, 

তার সঙ্গে ছিল শিকারী কুকুর আর শিঙ্প]। 

প্রেমের রাণী চটুলা এক রমণীর মত তার সামনে 
গিয়ে বলল, সে যেন এদিকে শিকারে "1 আসে। 

সে বলল এাডনিসকে” আমি একবার এখানে 

একজন সুন্দর যুবাকে বর্শা হাতে শিকার করতে 

দেখেছিলাম। একটি শুকরের জানতে “স 
করেছিল গভীর এক ক্ষত। 

এই বলে প্রেম ও সৌন্দর্যের সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবী 

নিজের অনাবৃত উরুদেশটা 'গ্যাডনিসকে দেখিয়ে বললঃ 
এই দেখ, ঠিক এইখানে গভীরভাবে ক্ষত করেছিল সে। 

এ ডনিস আশ্চর্য হয়ে দেখল, সত্যি সত্যিই 

"সখানে বয়েছে একাধিক ক্ষত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 

লঙ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল তার মুখখানা আর সেই 
লঙ্জার্ক্ত অবস্থায় প্রেমের সেই সুন্দরী নারীকে 
সেইখানে এক। ফলে কেন কথা না বলে 

চলে গেল, দ্রুত চলে গেল সে 

সেই পাহাড় আর অরণ্যের বাজ্য থেকে। 
৬১০ 

হে স্থন্দর গোলাপ, হে মধুর গোলাপ 

কেন তুমি অকালে বৃন্তচ্যুত হয়ে শুকিয়ে যাও? 



২৮৮ শেক্স্পীয়ার রচনাবলী 

বসস্ত শেষ না হতেই কেন তুমি ঝবে যাও? 

মৃত্যুর তীক্ষ হস্তদ্ার! অকালে কেন্ তুমি নিহত হও ? 

ঝড়ের নিষ্ঠুর প্রহারে বুক্ষচাত কচি কিশলয়ের মতই 
তোমার সৌন্দের এই অকালমৃত্রা সত্যিই বড় বেদনাদায়ক 
হে নিহত গোলাপ, হে স্রন্দর গোলাপ । 

তোমার জন্য আজ আমার চোখে জল ঝরছে, 

অথচ এ অশ্রুর ত কোন কারণ নেই 

আমার কাছ থেকে জীবনে কোনদিন তুমি কিছুই চাও নি, 

তবু তুমি আমার প্রত্যাশার অতীত অনেক কিছু রেখে গেছ। 

আমি ত তোমার কাছ থেকে কিছুই চাইনি । 

আমি শুধু তোমার কাছ থেকে মানা ভিক্ষা করি । 

হে নিহত গোলাপ, সুন্দর গোলাপ, 

তোমার সৌন্দর্ধময় ক্ষণলীলায়িত জীবনের বুকভর! 

প্রেমের অতুপ্তিটুকু আমায় দিয়ে যেও 

যাতে আমি জন্ম জন্ম ধরে এই তৃপ্তিহীন 

প্রেমের চিরস্তনতার দ্বারা জীবন ও লৌদর্ধের সমস্ত 

মরণনীলতাকে জয় করতে পাবি । 

১১ 

একদিন এক গা“ছর শীতল ছায়ায় 

সৌন্দধের দেবী ভেনাস বসেছিল তরুণ এ্যাডনিসের পাশে । 

ভেনাস তাকে বলল, কেমন করে একবার 

যুদ্ধের দেবতা মাস তার প্রণয় প্রার্থন৷ করতে আসে । 

ভেনাস আরও বলল চিরতরুণ যুব এ্যাভনিসকে, 
“এইভাবে আমার সেই যুদ্ধদেবতা আলিঙ্গন করে। ১ 

এই কথ! বলতে বলতে গভীর আগ্লেষে তাবু বাহু দ্বার 

এ7ডনিসকে জড়িয়ে ধরল চাতুষ্যম্য়ী ভেনাস । 

অর্থাৎ এই সব মধুর বসশৃঙ্গার এাডনিসও 

ধেন তার উপর প্রয়োগ করে এই তার ইচ্ছা । 

ভেনাস আবার বলল, “এই ভাবে মার্স আমার 

ঠোটে ঠোট দিযে চেপে ধরে । 
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এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এাডনিসের 
রক্তপ্রবালের মত ঠোঁট ছুটে! নিজের ঠোঁট দিয়ে 
চেপে ধরন ভেনাস। 

কিন্তু হায়! 

একবার নিঃশ্বাস ছেড়ে আর এক নি:শ্বাস ফেলতে 

না ফেলতে তার সমস্ত প্রেমময় প্রয়াসকে বার্থ করে দিয়ে 

পালিয়ে গেল ঞ্রাডনিস, ভেনাসের মত নারীকে 

হাতের মুঠোর মধ্ো পেয়েও তাকে পাওয়ার অর্থ ও আনন্দকে 
উপভোগ ন। করেই চলে গেল গ্যাডনিস । 

১২ 
বার্দক্য আর যৌবন কিছুতেই একসঙ্গে থাকতে পারে না । 
যৌবন চির আনন্দময় ; বার্ধক্য চির দুশিস্তাময়। 
যৌবন হচ্ছে গ্রীম্মকাশীন মধুর উষ্বাকাল; 
আর বার্ধক্য হচ্ছে জড়তার্ণ শীতের দুঃসহ আবহাঁওয়]। 
যৌবন সতত ক্রীডাচপল ; কিন্তু বার্ধকে র প্রাণশক্তি 
খুবই ক্ষীণ ; যৌবন হচ্ছে সতত উত্তপৃ 
সতত দুঃসাহসিক, বার্ধক্য হচ্ছে সতত দুর্বল 

আর হিমশীতল। যৌবন হচ্ছে দুর্বার, অশান্ত ; 
বার্ধকা হচ্ছে সব সময়েই শান্ত এবং সহজে ধর! দেয়। 

বার্বক্যকে আমি দ্বণা করি ; যৌবনকে আমি বরণ করি। 
হে আমার প্রেম, চিরযৌবনসমৃদ্ধ প্রেম 
বার্ধক্য যেন তোধার সীমানার মধ্যে কখনো প্রবেশ না করে। 
হে কালের রাখাল! বিদায় তোমাকে, বিদায়। 

আমার যৌবনের উপর কখনো খবরদারি করতে এস না তুমি । 
১৩ 

সব সৌন্দর্যের মধ্যেই আছে 

ব্যর্থতা আর ক্ষণস্থায়িত্বের সংশয়; কারণ 

ষে কোন সৌন্দর্যের বহিরঙের উজ্জলতা 

শলান হয়ে যায় সহসা; সহসা ভেঙ্গে যাওয়া 

হনকো৷ কাচের মত, ফুটতে না ফুটতে 
১.১ ৪ী 
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কুড়িতেই শুকিয়ে যাওয়। ফুলের মত বড় ক্ষণস্থায়ী 
ষে কোন সৌন্দর্য । বড় তাড়াতাড়ি তা শুকিয়ে যায় । 
বড় তাড়াতাড়ি তা ঝরে যায়, শ্রান হয়ে যায় । 

কোন হারানো জিনিসকে যেমন খুজে পাওয়া যায় না, 

কোন মলিন কাচকে যেমন ঘষলেও তা! আর উজ্জ্বল হয় না, 

শুকিয়ে যাওয়া ফুল মাটিতে ঝরে গেলে যেমন 
তা আর বৃত্তে পুনরধিষ্ঠিত হয় না, 

তেমনি সৌন্দর্য «একবার কলঙ্কময় অথবা 
কোন কারণে মান হয়ে গেলে তাকে তার 

সেই পুরানো গৌরবের রাজ্যে আব ফিরিয়ে 
আনা যায় না। সকরুণ বিলাপ, 

সাজসজ্জা বা শণীরচর্চ। কোন কিছুই সফল হয় না। 

র ১৪ 

আমার নিবাসনকালে সে আমায় কোন এক 

রাত্রিকালে বিদায় দিয়ে বলল, তুমি বিশ্রাম করো । 
কিন্ত মনেতে তখন আমার ত কোন বিশ্রাম ছিল না। 

কোন এক কেবিনে গিক্ষে আম্রা একসঙ্গে খেল।ম | 

কিস্ত হুঃখ আর আশঙ্কায় আম ভাল করে 

খেতে পারলাম না । সে বলল, “আবার কাল এস ।? 

তারপর আমার পানে তাকিয়ে এক মিষ্টি 

হাসি হাসল-_সে হাসি ত্বণার না ভালবাসার 

তা আম বুঝতে পারলাম না । হয়ত ০ 

আমার নিবাসনকে উপহাসের চোখে দেখছে 

'অথবা হয়ত সে আমায় ভরে ঠেলে দিতে চাইছে । 
ভাবতে ভাবতে শেষ হয়ে গেল অন্ধকার স্বপ্রমক্স বাতি । 

পুর্ব দিগন্তের স্বচ্ছ আলোকে স্বাগত জানাল আমার চোখ ৷ 

ফিলোমেল পাঁধ ডাঁকছিল গাছের ভালে । 

রাত্রির কুয়াশা আর অন্ধকার অপস্ছত হবার 

সঙ্গে সঙ্গে আমার মন থেকে সন্দেহের কঠিন 

বদ্ধকারট। কোথায় চলে গেল। একট! কথ। মনে হলো, 
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নে যদি কোন কুঅভিসন্ধি থাকবে তাহলে 

কেন তবে সে আমার ছুঃখে গতীর দীর্ঘশ্বাস 

ফেলে আগামী কাল আবার আসতে বলল ? 
একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পকে 

আমার সকল দুঃখ সাত্বনায় পরিণত হলো; 

দুখ সত্বেও কিছুটা শান্তি পেলাম মনে। 

সময় এখন শেষ হতে চাইছে না অথচ 
সে যদি বাত্রিতে আমার পাঁশে থাকত তাহলে 
কোনদিকে কত তাড়াতাড়ি কেটে যেত সময়টা । 

তবু রাত্রি রাত্রি; উজ্জল সূর্যালোককে 

স্বাগত জানাতে হবেই আমাকে । যে পর্যাপ্ত সুর্যালোক 
গাছে গাছে ফুল ফোটায়, পাখির কণ্ঠে গান আনে 

রাত্রির আধারকে দ্র করে দেয়, সে স্ধালোক আমার 

সকল দুঃখকে দুর করুক। হে রাত্রি তুমি, 

তাড়াতাড়ি সরে পড় । 
উজ্জল দ্রিবালোকের মধ্যে তুমি বিলীন হয়ে যা ও। 

১৫ 

সে ছিল কোন সন্ত্ান্ত লর্ডের মেয়ে-_ 

তিন মেয়ের মধ্যে একজন। 

সে এক অতিস্থণর ইংরাঁজ যুবকের প্রতি 

হয়ে পড়েছিল প্রেমাসক্ত । 

দীর্ঘ দিন ধরে সংশয়াকীর্ণ এক মৃদ্ধ চলল 

ছুই প্রেমের মধ্যে । মেয়েটি ছিল অহঙ্কারী 

আর সেই বীর নাইটটি ছিল ছুর্বলমন|। 
এই প্রেমদ্বন্দে ক্ষত বিক্ষত হয়ে শান্তি 

পাচ্ছিল না! কারোরই গন। অথচ কেউ কাউকে 
সরাসরি প্রত্যাখান করতেও পারছিল না। 

কেউ অন্রান্তভাবে জয়লাভও করতে পারছিল না। 

ক্ষতি ছাড়! লাভ ছিল না কোন পক্ষে। 

অবশেষে সেই দীর্ঘকালীন যুদ্ধে 



২৯৩ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

কুড়িতেই শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মত বড় ক্ষণস্থায়ী 
যে কোন সৌন্দর্য । বড় তাড়াতাড়ি তা শুকিয়ে যায় । 
বড় তাড়াতাড়ি তা ঝরে যায়, কান হয়ে যায় । 

কোন হারানো জিনিসকে বেমন খুজে পাওয়া যায় না, 

কোন মলিন কাচকে যেমন ঘষলেও তা আর উজ্জল হয় না, 

শুকিয়ে ধাওয়া ফুল মাটিতে ঝরে গেলে ষেমন 
তা আর বৃস্তে পুনরধিষ্ভিত হয় না» 
তেমনি সৌন্দর্য একবার কলঙ্কময অথবা 

কোন কারণে প্রান হয়ে গেলে তাকে তার 

সেই পুরানো গৌরবের রাজ্যে আর ফিরিয়ে 
আন। যায় না । সকরুণ বিনাপ, 

সাজসজ্জা ব। শণীরচ্চ কান কিছুই সফল হয় না। 

ঢু ১৪ 

আমার নিরবাসনকালে সে আমায় কোন এক 

রাত্রিকালে বিদায় দিয়ে বলল, তুমি বিশ্রাম করো । 

কিন্ত মনেতে তখন আমার ত কোন বিশ্রাম ছিল না। 

কোন এক কেবিনে গিয়ে আমরা একসঙ্গে খেল।ম । 

কিন্ত হুঃখ আর আশঙ্কায় আম ভাল করে 

তেতে পারলাম না । সে বলল, আবার কাল এস ।, 

তারপর আমার পানে তাকিয়ে এক মিষ্টি 

হাসি হাসল-_-€ হাসি স্বণার ন! ভালবাসার 

তা আম বুঝতে পারলাম না । হয়ত সে 
আমার নিবাসনকে উপহাসের চোখে দেখছে 

'অথবা হয়ত সে আমায় হরে গেলে দিতে চাইছে । 
ভাবতে ভাবতে শেষ হয়ে গেল অন্ধকার স্বপ্রময় বাজি । 

পুর্ব দিগন্তের স্বচ্ছ আলোকে স্বাগত জানাল আমার চোখ । 

ফিলোমেল পাখি ডাকছিল গাছের ভালে । 

বাতির কুয়াশা! আর অন্ধকার অপস্হত হবার 

সঙ্গে সঙ্গে আমার মন থেকে সন্দেহের কঠিন 

বন্ধকারট! কোথায় চলে গেল। একট কথ! মনে হলো, 
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মনে যদি কোন কুঅভিসন্ধি থাকবে তাহলে 

কেন তবে সে আমার ছুঃখে গভীর দীর্ঘশ্বাস 

ফেলে আগামী কাল আবার আসতে বলল ? 
একথা! মনে হওয়ার সঙ্গে সে তার সম্পকে 

আমার সকল দুঃখ সাম্তনায় পরিণত হলো; 

দুখ সত্বেও কিছুটা শাস্তি পেলাম মনে । 
সময় এখন শেষ হতে চাইছে না অথচ 
সে যদি রাত্রিতে আমীর পাশে থাকত তাহলে 

কোনদিকে কত তাড়াতাড়ি কেটে যেত সময়টা । 

তব্ বাত্রি রাত্রি; উজ্জল সুর্যালোককে 

স্বাগত জানাতে হবেই আমাকে । ষে পর্যাপ্ত সুর্যালোক 
গাছে গাছে ফুল ফোঁটায়, পাখির কণ্ঠে গান আনে 

রাত্রির আধাবকে দুর কবে দেয়, সে স্থ্যালোক আমার 
সকল দুঃখকে দুর করুক। হে রাত্রি তুমি, 

তাড়াতাড়ি সরে পড় ; 
উজ্জল দিবালোকের মধ্যে তুমি বিলীন হয়ে যা । 

৬১৫ 

সেছিল কোন সম্ভ্রান্ত লঙ্ডের মেয়ে-_ 

তিন মেয়ের মধ্যে একজন। 

সে এক অভিস্থন্দর ইংঝাজ যুবকের প্রতি 
হয়ে পড়েছিল প্রেমাসক্ত । 

দীর্ঘ দ্রিন ধরে সংশয়াকীর্ণ এক হৃদ্ধ চলল 

ছুই প্রেমের মধ্য ৷ মেয়েটি ছিল অহঙ্কারী 

আর সেই বীর নাইটটি ছিল দুর্বলমনা । 

এই প্রেমছন্দে ক্ষত বিক্ষত হয়ে শাস্তি 
পাচ্ছিল না কারোরই মন। অথচ কেউ কাউকে 

সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতেও পারছিল ন|। 

কেউ অত্রাস্তভাবে জয়লাভও করতে পারছিল না! । | ॥ 

ক্ষতি ছাড় লাভ ছিল না৷ কোন পক্ষে । 

অবশেষে সেই দীর্ঘকালীন যুদ্ধে 
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বীর নাইটই হলো৷ আহত ও পরাজিত, 
সেই ছলনা মন্ত্রী নারীর অসংখ্য 

কলাকৌশলের কাছে শেষ পর্যস্ত দীড়াতে 
পারল না সেই বীর নাইট । 

পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে নারীকে 

চিরদিনের মত বিদায় দিল নাইট । বৃঝল, 

যার জন্য এতদিন পাগল হয়েছিল সে, আসলে সে কিছুই না । 
এইভাবে দীর্ঘ যুদ্ধের শেষে তার কামনার বনে 

হারিয়ে যাওয়া আত্মার স'পদকে খুজে পেল সে । 

আবু আমাব কথাটিও গেল ফুরিয়ে | 

১৬ 

হায় দিন, সোনালি বসম্ত দিন, 

প্রেমের প্রকৃষ্ট সময় ; 

এমনি এক সোনালি বসন্ত দিনে প্রেমের উজ্জ্বল অন্থকুল পরিবেশে 

প্রেমের একটি সুন্দর কুঁড়ি ফুটে উঠে 

খেয়ালী বাতাসের দোলায় ছুলছিল | 
সেই প্রেমের চাবাগাঁছটার ভেলভেটের মত নরম আর মহ্যণ 

পাতার ফাক দিয়ে পথ করে নিয়ে 

বেশ দিব্যি খেলে বেড়াচ্চিল খেয়ালী অদৃশ্য বাতাস । 

স্বত্যুভয়ে ভীত প্রেমিক চাইছিল অনন্ত ব্ব্গক্থখ, 
এই উজ্জ্বল অন্থকুল পরিবেশে চাইছিল তার প্রেমকে 

চিনস্তন করে রাখতে । 

অবশেষে প্রেমিক তার সচ্যফুল্ সুন্দর প্রেমকে 

সম্বোধন করে বলল, হায় প্রেম» আমিও যদি 

ওই ছুরস্ত বাতাসের মত তোমার গালছুটোতে হাত বুলিয়ে দিতে 

পারতাম ১ ছুরভ্ত ও নির্ধম যৌবনের মত আমিও যদ্দি 
তোমাকে বৃস্তচ্যত করে তোমার সমন্ত সৌন্দর্বরসটুকৃকে নিঃশেষে 
পান করতে পারতাম ! কিস্ত আমি ত তা পারব না, 

কারণ আমি শপথ করেছি । যে প্রেমের থাতিবে 

ছ্নেবতা জোভ ন্বর্গ ছেড়ে মত্যের মান্ষে পরিণত হতে পারতেন, 
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ষে প্রেমের খাতিরে সুন্দরী ভূনো৷ কালে। ইথিওপিয়াবাপীতে 

পরিণত হতে পারতেন স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে, আমিও সেই প্রেমের নামে 

শপথ করেছি প্রিয়তমা, তোমাকে বৃত্তচ্যুত করব না কোনদিন, 
কোনদিন পাধিব ভোগের কুলুষে কলুষিত করব না৷ তোমার দেহকে 
শুধু দুর থেকে শুধু এক অনতিক্রম্য ব্যবধানের এপার থেকে 
উপলব্ধি করে ষাব তোমার প্রেমের অপাধিব মহিমাকে । 

১৭ 

আমার ভেড়ার! ভাল করে খাচ্ছে না, 

আমার ভেড়ার ভাল করে ছুটছে না, 

আমার ভেড়ীরা বাচ্চা দিচ্ছে না, 
আমার কপাল বড় মন্দ; 

আমার প্রেম আর বাচছে না 

প্রেমেতে আমার বিশ্বাস আর রাখতে পারছি না, 

অথচ এর সঙ্গত কারণও খু'জে পাচ্ছি না 

আমার কপাল সত্যিই বড় মন্দ। 

অতীতের সুখের দিন সব আমি ভুলতে বসেছি 
আমার প্রেমিকার প্রেম আমি হারিয়ে ফেলেছি 
যেখানে তার প্রেম ছিল বদ্ধ, যে প্রেমে তার ছিল অগাধ বিশ্বাস 

সেখানে সে প্রেমে সে টেনে দিয়েছে এক অপরিবর্তনীয় ইতি, 

স্থানুর মত অচল অটল আর অনড় এক ইতি। 
ধিক ধিক আমার ভাগ্যের অভিশপ্ত ভ্রকুটিকে । 

হায় প্রেম! এখন একটা জিনিস আমি ভালভাবেই বুঝছি, 
প্রেমে অবিশ্বস্ততা পুরুষদের থেকে নারীদের মধ্যেই বেশী। 
ভয়কে আমি ঘ্বণ! করি, 

তরু আমার শোকার্ত অন্ধকার হৃদয়ে কোন আশার আলে! দেখছি না 
প্রেম আমায় পরিত্যাগ করে পালিয়েছে একা ফেলে-__ 

একথা ভাবতে গেয়ে রক্ত ঝরছে আমার বেদনাত্ হৃদয়ে, 

বিষাক্ত বোধ হচ্ছে সমগ্র জগৎ ও জীবন, 

স্ব হয়ে যাচ্ছে জীবনের গতি। 
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আমার রাখালের বাশিতে আর কোন সর বাজছে না, 

শীতকালীন ঘণ্টায় শুনতে পাচ্ছি ম্বৃত্যুর বারতা» 

আমার ষে সব প্রিয় কুকুরগুলো আনন্দে খেলা কৰে 

বেড়াত সব সময়, আজ তারা আমার সকরুণ অবস্থা দেখে 

দীর্ঘশ্বাস ফেলছে আর আতনাদ করছে ছুঃখে । 

অসংখ্য রক্তাক্ত পরাহ্ত সৈনিকের মত আজ তাদের 

দীর্ঘশ্বাস আর আর্ভতনাদের শব্দ গুলে! নির্মম মাটিতে 
আছাড় খেয়ে পড়ে ধ্বনিত প্রতিধবনিত হয়ে উঠছে নিরম্তর । 

জলের ফোয়ারা বেরোচ্ছে না কোন কুপ থেকে, 

কোন মিটি গান গাইছে না পাখিরা, 
আর তেমন সবৃজ দেখাচ্ছে না গাছের পাতাগুলোকে ; 

পালের গরুগুলো যেন কাঁদছে 
ভেড়াগুলো যেন ঝবিমোচ্ছে, 

মাছগুলো জলাশয়ে তেমন আর লাফিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে না । 

ঘে সব সহজ সরল আনন্দ আমাদের মত গরীব চাষীর্দের 

নিত্যসঙ্গী, যে সব সান্ধ্য আড্ডা কত আনন্দ দিত আমাদের 

আজ ত]! সব বন্ধ হয়ে গেছে ; 

কারণ আমি আমার প্রেমাম্পদ্কে হারিয়েছি, 
আজ আমার জীবনে প্রেম মৃতঃ সম্পূর্ণরূপে মৃত । 

হে সুন্দরী, আজ তোমায় বিদায়, 

আসল কথা অল্পে স্থখ, সহজ সরল সন্তোষ তুমি চাঁওনি কোনদিন 

আর এইটাই হলে! আমাণ্ধেব বিচ্ছেদের একমাত্র কারণ । 

হায় বেচারী কোবিডন, 

জলারাজাবন তোমায় একা থাকতে হবে 

কোন দিন কোন সাহাষ্যের আর আশা নেই 
তোমার এই বন্ধ্যা নির্জন জীবনে । 

৯৮৮ 

কোন এক হরিণীকে সহসা শরবিদ্ধ করার মত 

দষ্টি দিয়ে তোমার প্রেমাম্পদকে বেছে নেবার সঙ্গে সঙ্গে 
সুক্তিবোধকে প্রাধান্য দেবে কল্পনার উপর, 
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বিবাহিত যৌবনোত্তীর্ণ ও বিজ্ঞ কোন লোকের কাছ থেকে 
পরামশ নেবে; সেইমত কাজ করবে। 

যখন তুমি তোমার প্রেমিকার কাছে 
তোমার প্রেমে কথা শোনাতে আসবে তখন 

কথার কৌশল আর বৃদ্ধি দিয়ে শাণিত করো না 
তোমার জিবটাকে ; তাহলে তোমার প্রেমাম্পদ 

তার মধ্যে পাবে সুক্ষ চাতুধ আর ছলনাঁর অবাঞ্ছিত গন্ধ-_ 

মনে রেখো, খণ্ড লোক যখন তখন পথচলা থামাতে চায়-_ 

আর সন্দিগ্ধ লোক সব সময় স্থযোগ খোজে যাতে তাতে । 

তা ন। করে তাকে সরাসরি পরিস্কর করে বলবে 

তুমি তাকে ভালবাস আর তার প্রতিদানে 
তুমিও চাও তাঁর ভালবাসা । 

তোমার জীবনের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করে চলবে 

তার ইচ্ছাহ্ুসারে, যদি তার রূপ উণের প্রশ:স! করার 

কোন স্থযোগ পাও তাহলে সে স্থযোগ কখনই ছাড়বে না । 

একটি বুলেটে ৰ আঘাতে যেমন কত নগর সৌধ ধ্বসে যেতে পারে 
তেমনি অনেক সময় ছোট্ট একটি কথার সোনালি মিষ্টি আঘাতেও 
ভূমিস্তাৎ হতে পাবে কত কঠিন হৃদয়ের উদ্ধত ইমারৎ। 

সব সময় প্রতিটি আচরণে ও কথাবার্তায় বিশ্বাস বজায় রেখে যাবে । 
তোমাব যে কোন আবেদ:ন ঝরে পড়ে যেন 

তোমার হৃদয়ের অক্লীত্রম নম্রতা আর সততা । 

ষঙ্দি তোমার প্রেমাম্পদের মধ্যে কোন অমার্জনীয় অয় 

না দেখতে পাও তাহলে তোমার প্রেমে অবিচল থেকো চিরদিন । 

সে তোমাকে কোন জিনিস কখনো! দতে ন| চাইলেও 

তুমি তোমার স্ব(ভাবিক উদ্ারতাকে ত্যাগ করবে না, 
কখনো অন্বীকার করবে না কোন কিছু দিতে । 
যদ্দি কোনদিন কোন কারণে তার জ্রকুটিতে 

ঝরে পড়ে ঘ্বণার আগুন, তাহলে ভয় পেয়ে দুরে পালিও না। 

কারণ বেশীক্ষণ তার এ ভাব থাকবে না। দিন গিয়ে 
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রাত্রি আসতে না৷ আসতেই তার তণ্ত চোখে নেমে আসবে 

ন্গিগ্ধ সজল এক মেঘচ্ছায়া, শীতল অন্থশোচন1 দেখা দেবে তার মনে 
ফলে গভীরতর ও মধুরতর হবে তোমাদের নৈশ মিলন, 
ছিগুণীকৃত হবে সে মিলনের আনন্দ। 

আবার যদি কখনো! বা সে নামে কঠোর শক্তি পরীক্ষায় 
তোমার কোন কথা কোন আবেদন না মেনে ঝগড়া করে যায় শুধু 

তাহলেও ষেন ভয় পেও ন।ঃ তার অপেক্ষাকৃত ছুধল শক্তি 

একদিন না একদিন আত্মসমর্পণ করবেই তোমার কাছে। 
মনে বেখো, মেয়ের! ধদি পুরুষদের মত 

সমান শক্তিমান হত তাহলে কোনদিনই তার। 
আত্মসমর্পণ করত না কোন পৃরুষের কাছে । 
নারীদের যত কিছু ছলনার কাঠিন্য বা কলাকৌশলগত চাতুর্য 
তা শুধু তাদের উপরকার আচরণে, 

জীবনের নিয়ত পরিবর্তনশীল বহিরঙ্গে ; কিন্তু অন্তরট! 

তাদের খুবই দুর্বল সতত সমর্পণেচ্ছু। তাই বলা হয়, 
মেয়েদের কোন “না'ই ন! নয় অর্থাৎ তারা কখনই 
অচল অটল থাকতে পারে না তাদের প্রতিরোধাত্মক অনমনীয়তায় । 
মেয়েরা শুধু চেষ্টার দ্বারা পাপের দিক থেকেই 
সমকক্ষ হতে পারে পুরুষদের, পুণ্যের দিক দিয়ে নয় । 

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ষে পৃণ্যবোধ আসে পুরুষের জীবনে 
মেয়েদের মধ্যে তা এলে কিন্তু খুবই ভাল হত । 
দাম্পত্য জীবন শত মধুর হলেও প্রেমের চুম্বন শত আনন্দময় হলেও 

একটি নারী একজনকে ছেড়ে সহজেই বিয়ে করতে পারে আর একজনকে । 
কিন্তু থাম থাম, অনেক বেশী কথা বলা হয়ে গেল 

মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার প্রণয়িণী এসব শুনতে পেলে 

রেগে যাবে, তাদের মনের ও জীবনের গোপন দুর্বলতার কথা 

বাইরে প্রকাশ করেছি বলে আরক্ত হয়ে উঠবে লজ্জায় । 

১৯ 

'আমার প্রেমাম্পদরূপে আমার অঙ্গে অঙে 

সৰ সময় জড়িয়ে থাক, কোথাও যেওনা আমায় ছেড়ে । 
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তুমি কাছে থাকলে আমাদের যৌথ প্রেমের অমিত শক্তি দিয়ে 
জগতের সব আনন্দকে করায়ত্ত করব আমরা । 

সমস্ত পাহাড় প্রান্তর উপত্যকা নত্রমধুর এক আহুগত্যে 
বশ্ঠতা স্বীকার করবে আমাদের । 

আমরা তখন ইচ্ছামত বসব এ পাহাড়টার চুড়াটাৰ ওপব 
সেখান থেকে রাখালদের ভেড়া চড়ানে। দেখব, 

কখনো বসব এ অগভীর ছোট্র কলোচ্ছল! নদীটার গা ঘেষে 
যার পতনশীল ঝর্ণাধারাগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে 

পাখিরা গান গেয়ে যায় মনের আনন্দে । 

ওইখানে ওই গাছের তলায় কুহুমশয্য। রচনা করব আমরা 
ংখ্য কোমলাঙ্গী ফুলের সুগন্ধি মেদুরতায় 

বড় সুখকর হয়ে উঠবে আমাদের সে কুক্মূশব্যা | 

কত পাতা আর ফুল দিয়ে অলঙ্কার রচনা করে 

পরাব তোমায় সাদরে । কত প্রবাল পাথর আর 

আইভি ফুল ও মার্টেল পাতা নিয়ে খেল! করব আমরা । 
এই সব ফুল জল পাখি পাতা আর তৃণশযার বাজ্য 

যদি তুমি ভালবাস, এই সরল সহজ আনন্দ 
যদি তোমার কাম্য হয় তাহলে 

আমার প্রেমাম্পদরূপে আমার কাছে থেকে যাও প্রিয়তমা । 

তাহলে আমায় ছেড়ে যেন আর কোথাও যেওনা । 

প্রেমিকার উত্তর 

যদ্ধি প্রেম আর পৃথিবীর বয়স আরও অনেক কাঁচা হত, 

যদি প্রতিটি চাষী বা রাখালের প্রতিটি কথায় সত্য থাকত, , 

তাহলে জীবন ও জগতের এই সরল আনন্দ মুগ্ধ করত আমায় ; 
তাহলে তোমার প্রেমাম্পদকূপে তোমার জীবনের অঙ্গীতৃত হয়ে 

থাকতে পারতাম আমি । 

২০ 

সেদিন ছিল বসম্তভকালের একটি আনন্দোচ্ছল দিন 

শীতল মধূর এক কুগুছায়াতলে হরিণরা 
মনের আনন্দে লাফালাফি করছিল আর পাখির! গান করছিল। 
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আনন্দের মধু ঝরে পড়ছিল যখন চারদিকের এই 
গাছপালা আর ফুলপাখির রাজ্যে তখন 

সাথীহার! একটি নাইটিঙ্গেল পাখি একা একা 

বড় করুণ স্থরে গান গাইছিল । 
বিরহবেদনায় পরিকীর্ণ তার গানের স্থরে ছিল 

ব্যর্থ প্রেমের এক তীক্ষ অভিযোগ । 

সে গান শুনে কেউ ব্যথাহত না হয়ে পারে না । 

তার সেই বাথার গান শুনে 
আমার অন্তরের ব্যথার কথাটাও মনে পড়ে গেল মুহ্র্তে 

সমবেদনার স্থরে বললাম, বৃথা তোমার এ বিলাপ 

কেউ শুনবে না তোমার এ ব্যথার কথা । 

চেতনাহীন বুক্ষ শুনতে পারবে না তোমার কথা, 

হৃদয়হীন ভালুক সহাহুভতি জানাতে পারবে না তোমার ছুঃখে, 
রাজা পাণ্ডিয়ন মাবা গেছে অনেক আগেই 

আর আপন গানেব স্থরে মশগুল পাখিরা তোমার গানের 

কথ! বুঝবে না। তাই যদি হয় তাহলে 

এস 'এক নিবিড়তম ছুইখবোধের মাধ্যমে মিলিত হই আমব] ছুজনে । 
আমরা ছুজনে বুঝি দুজনের কথা । ভাগ্াবিড়ন্বিত ছুটি শ্রাণ 

এক হয়ে সংগ্রাম করুক চপলমতি ভাগ্যের বিরুদ্ধে । 

বাতাসের মত হালকা কথার ফানুস দিয়ে যার] তোমায় 

তোষামোদ করে তারা তোমার প্ররুত বন্ধু নয়। 

যতক্ষণ তে'ম'র প্রচুর খ্চ করার মত অর্থসঙ্গতি থাকবে 
ততদিন তারা তোমার বন্ধুত্বের ভান করবে 

কিন্ত তোমার অভাবের সময় কেউ তোমায় 

সাহাঁধ্য করবে না কোন কিছু দিয়ে । 

যদি তুমি অমিতব্যয়ী হও 
তাহলে তার! তোমায় বলবে উদ্দারচেতা৷ 

এবং নানারকম স্ুতিবাকা দিয়ে প্রীত করবে তোমায় । 
বলবে, “হাঁয়, ও যদি রাজস-্পদের অধিকারী হত ।, 

যদি তুমি কোন অন্তাক্স করে বস 



ভেনাস ও এ্যাতনিস ২৭৯ 

তাহলে তারা তোমায় সৎ পরামর্শ না দিয়ে 

আরও প্রলুব্ধ করবে সে অন্যায়ে। 

বদি তুমি কোন নারীর প্রতি আসক্ত হও 
তাহলে তারা কত মনগড়া শান্ত্রবাক্য দিয়ে 

সমর্থন করবে সে অবৈধ আসক্তিকে। 

কিন্তু একবার যদি ভাগ্যদেবী অপ্রসন্ন হন তোমার প্রতি, 

তাহলে কিন্ত আর তারা! গুণগান করবে না তোমার ঃ 

আর মিশবে না তোমার সঙ্গে । 

তোমার অসময়ে ও বিপদে যে তোমায় সাহায্য করবে 

সেই তোমার প্রকৃত বন্ধু। তোমার দুঃখে সে হবে দুখী; 
তোমার জাগবণে সে ত্যাগ করবে তার নিদ্রান্থখ ; 

তোমার অভাবে সে সাহাঁধ্য করবে তোমায় ; 

চোখের জল ফেলবে সে তোমার ছুঃখে। 

এইভাবে চিনবে কারা প্রকৃত বন্ধু। 

এইভাবে দেখবে ষাবা প্রকৃত বন্ধু, 
যারা মিষ্টি তোষামোদের ছন্মবেশে তোমার শক্র নয় 
তারা তোমার যে কোন দুঃখের অংশ গ্রহণ করবে; 

তোমার ছুঃখে দুঃখী হবে আর তোমার সুখে স্থখী। 

ভেনাস ও এঢাডনিস 
€ ৬০৭ 2710 4৫0101৭ ) 

যথাবিহিত সম্মানের সহিত সাদাম্পটনের আর্ল ও টিচফিল্ডের ব্যারণ মাননীয় 

হেনরি বিওথেসলিকে উৎসর্গ করিলাম । 
মান্যবরেষু, 

আপনার নিকট আমার এই কবিতার অমাজিত ছত্রগুলি উৎসর্গ করিয়া 

জানি না কত অপরাধই না করিতেছি । আমার মত একজন দুর্বল লোকের 

পক্ষে এক্সপ গুরুভার বহন করিবার কাজে অগ্রসর হইতে যাওয়ার জন্য 
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জগতের লেক কিরপ সমালোচনা করিবে তাহাও জানি না। তবে যদ্দি 

ইহা আপনাকে কোন প্রকারে সন্তুষ্ট করিতে পারে তাহা হইলে আমি 
নিজেকে বিশেষ গোৌরবাস্বিত বোধ করিব এবং আরও কঠোবতর শ্রমের 
দ্বারা আপনাকে সম্মানিত করিবার ষে কোন সুযোগের সম্ধ্যবহার করিবার 
জন্য গ্রতিজ্ঞাব্ধ হইব। কিন্তু আপনার মত একজন সম্মানিত ব্যক্তির 

পৃষ্ঠপোষকত! সত্বেও আমার কবি-কল্পনার এই প্রথম স্থা্টি যদি ব্যর্থ ও বিকৃত 
রূপ লাভ করে তাহা হইলে বড়ই দুঃখিত হইব এবং নিক্ষল হইবার ভঙ়ে 

তবিষ্ততে কাব্যকলার উর ক্ষেত্রটিকে সর্বপ্রধত্থে কর্ণ করিবার চেষ্টা হইতে 
বিরত থাকিব। আপনার অন্তরের তৃপ্থিসাধংম ও সমালোচনার জন্য আমার 

এই দ্রানটিকে আপনার হন্তে তুলিয়া দিয়া আপনার ও জগতবাসীর সদুত্ববেব 
প্রত্যাশায় রহিলাম । 

ও উইলিয়ম শেকস্পীয়ার 

তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে; 

ঈষৎ নীলাভ মৃখজ্যোতিমপ্ডিত তরুণ হূর্ধদেব 

ক্রন্দসী প্রেমিকা উষার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে সবেমাজ, 

এমন সময় গোলাপী আভায় গ্যোতিত গগুদ্বয়সমন্বিত 

সখখানা নিয়ে ছুরস্ত এ্যাভনিস লুকোচুবি খেলছিল 
তার প্রেমাধিণী নায়িকা! ভেনাসের সঙ্গে । এমনি করে মাঝে মাঝে 

প্রেমশিকারের এক আশ্চর্য খেল! খেলে এাডনিস, 

অথচ সে প্রেমকে হাতের মুঠোর মধো পেয়েও 

অবজ্ঞা অনীহা আর উপহাসের মধ্য দিয়ে উড়িয়ে দেয় তা৷ নিঃশেষে 

দুর্বলমন! ভেনাস তার কাছে ধর] দেবার জন্যই যেন 
রে ছটে পালিয়ে যায় মাঝে মাঝে, আবার কখনো! বা 

প্রেমোদ্ধত দুঃসাহসী নায়িকার মত কত শত আবদার করে তার কাছে। 

সেদিন ভেনাসই প্রথমে শুরু করল তার কথা। 
প্রেমস্তরতির এক মধুর বিন্যাসে তার প্রতিটি কথাকে 
বিশ্বস্ত করে সে বলল, তুমি আমার থেকে তিনগুণ 
বেশ হুন্দরঃ এ রাজ্যের যে কোন ফুলের থেকে তুমি বেশী স্যমামপ্ডিত । 

মোট কথা তুমি অতুলনীয়ভাবে মধুর» অতুলনীয়ভাবে সুন্দর ; 
সুন্দর তুমি যে কোন জলপরীর থেকে, যে কোন মানুষের থেকে ; 
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তুমি গোলাপের থেকে বেশী লাল, কপোতের থেকে শুত্রতর। 
জগতের সকল সৌন্দর্যের হে প্রাণপুরষ, 
তোমার জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সারা জগৎ পতিত হবে 
মৃত্যুর অতল গভে। 

হে মৃতিমান মধুব বিন্ময়, 
তোমার বল্স।বিধূত অশ্বের গবিত মাথাটাকে সংযত করে 

নেমে এস আমার কাছে, আমার কাছে এসে বস, 

যদি এটুকু অন্ততঃ করে৷ তাহলে আমার অজন্্ গোপনমধূর 

কথার ফুল থেকে অনেক মধু পান করতে পারবে তুমি । 

এখানে কোন সাপ বা সাপের গঞজন নেই । নেই কোন ভিংশ্রতা, 

এখানে আছে শুপ্ু অবাধ অফুরস্ত প্রেম 

আমি শুধু অসংখ্য প্রেমের চুম্বনের দ্বারা 
সিক্ত কণে দেব তোমার সাবা অঙ্গ | 

বারবার চুষ্বনসিক্ত হলেও ঘ্বণিত তৃপ্তির কোন অবসাদ 

নেমে আসবে না তোমার অধরোষ্ঠে ; বরং শত প্রাচুর্য সত্তেও 

তারা হয়ে উঠবে আশ্্যভাবে বৃতুক্ষু, 

অনন্ত বৈচিত্র্যপিপাসায় তারা হয়ে উঠবে আশ্চর্ভাবে শান 

অতৃপ্ত কামনীর তাপে বক্তাভ; আর তারা ভাববে 

দশ বিশট। চুদ্ঘন যেন মাত্র একটা, সাবাটা দিন মাত্র একটা ঘণ্ট! ৷ 
কালহরণকারী আমাদের সেই প্রেম-প্রেম খেলার উদার উন্মুক্ত 

পথ দিয়ে গ্রীষ্মের অলস দিনটা কোন দিকে কিতাবে চলে যাৰে 

তা আমরা বুঝতেই পারব না । 
এত কথা সত্তেও তার ঘোড়া থেকে নামল না এ্যাডনিস। 

তাই তার কথা থামিয়ে ঘর্ান্তকলেবর এাডনিসের হাতের তালুটা 
ধরে ফেলল ভেনাস। আবেগকম্পিত কে বলল, 

এ হাত হচ্ছে তার জীবনের জীবন, সকল অশাস্তিব শাস্তি, 

স্বর্গের দেবীদেবও বহু আকাংখিত বস্ত। 

এই কথা বলে দুর্জয় কামনার অপরিসীম শক্তিতে বলীয়সি হয়ে 

ভেনাস একটা জোর টান দিয়ে এযাভনিসকে নামিয়ে ফেলল 
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তার ঘোড়া থেকে । তারপর একহাতে চেপে ধরল ঘোড়াত্ব লাগাম 

আর এক হাতে জড়িয়ে ধরল লঙজ্জারক্ত এ্যাভনিসকে ৷ 
লজ্জায় আরক্ত আর কুয়াশাশীতল কামনায় নিরুত্তাপ 
এ্যাভনিসের অন্তরে তখন কোন ক্রীড়াস্থলভ প্রবৃত্তি ছিল না, 
ছিল না! কোন ক্ষুধার তীব্রতা; ছিল শুধু এক নীরস ঘ্বণা 
একান্ত অবাঞ্চিতকে পাওয়ার কিছু ব্যক্ত আর কিছু অব্যক্ত বিরক্তি । 

তবু কিন্তু তাকে ছাড়ল না ভেনাস। 

 এ্যাডনিসের ঘোড়ার লাগামটাকে বেধে দিল একট গাছের সে 

তারপর এমনভাবে ধরে ফেলল এাডনিসকে যাতে 

সে আর পালাতে না পাবে । এইভাবে তাঁর কামনাকে 
জয় করতে না পারলেও এ্যাডনিসেব দেহটাকে জয় কবে ফেলল ভেনাস 
এাডনিসের গালছুটোতে .টাক1 দিতেই ভ্রকুটিকুটিল ভঙ্গিতে 

ভেনাসকে ভত্খসনা করতে গেল 'এ্রাডনিস ৷ 

কিন্তু হায়, কোন কথা বলার আগেই তার ঠৌঁটছুটোকে 

নিজের ঠোট দিয়ে চেপে ধরল নির্মম আসক্তিতে ; 

চুম্বন করতে করতে বলল হতবাক প্যাভডনিসকে, 
“যদি তুমি আমাকে তিরস্কার করো তাহলে তোমার 

এই ঠেৌঁটছুটেকে কোনদিন খুলতে দেব না, 

এক নিষ্ঠুর নিবিড় চু্ঘনবন্ধনে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ 
করে রেখে দেব তোমার অধরোষ্ঠ দুটিকে । 
স্তব্ধবাক এ্যাডনিস লজ্জা! আর দ্বণাব আগুনে যতই পুদ্ড়তে থাকে 
ঘতই লাল হয়ে উঠতে থাকে তার গাল ছুটে! 

ততই তার আপন অশ্রর শীতলতা দিয়ে 

রক্তলাল সে গালছুটোর সমস্ত উত্তাপকে দ্বর করে দেবার 

চেষ্টা করে ভেনাস। আবাব পরক্ষণেই তার 

দীর্ঘশ্বাসের বাতাস আর সোনালি চুলের শুফতা দিয়ে 

শুকিয়ে দেয় এ্যাভনিসের ভিজে গাল ছুটোকে। 

উত্তপ্ত অভিযোগের স্থুরে বলে প্যাভনিস, 

€ভনাসের এ ওদ্ধত্য অশালীন অবাঞ্চিত এবং সে আরও বলে, 

তার চুম্বনের তীক্ষত! দিয়ে মানুষকে হত্যা করতে চায় ভেনাস । 
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এট কিন্তু তেনাসের ভারী অন্যায়। 

এ্যাডনিস আরও বলে, ভেনাস যেন কোন ক্ষুধিত ঈগল, 
যে তার শাণিত নখ আর ঠোঁট দিয়ে 
তার করায়স্ত শিকারের সমস্ত হাড় মাংসকে ছিড়েখু'ড়ে 

গিলে খেতে চায়; তার শিকারের বস্থ পালিয়ে না যাওয়া পর্যস্ত 

অথব!| শিকারের দেহটাকে সম্পূর্নরূপে গ্রাপ ন| করা পর্স্ত 

সে ছাড়বে না। 

তবু কিন্তু এ্যাভনিসকে ছাড়ে না ভেনাস, 

কান দেয় না তার শানিত বাকাবাঁণে, উপ-স্ত 

তার ভ্রু, গাল আর চিবুকটাকে চূষ্ধনে চুম্বনে ভরিয়ে দেয় ভেনাস । 

একটি চুম্বন শেষ হতে না হতে শুরু হয় আর একটি চুম্বন । 
এইভাবে আনচ্ছা সত্বেও এ্যাডনিস হপাতে হাপাতে 

শুয়ে পড়তে বাধ্য হয় ভেনাসের পাশে । 

এাডনিপের ঘ্বণাতপ্ত নাসারন্ধ হতে দ্রুত উৎসারিত 

প্রতিটি গম নিঃশ্বাসকেও শোষণ করে নেয় ভেনাস । 

বলে, স্বগ'য় সষমায় আর্র এ নিংশ্বাসেব বাম্প। 
বলে, এ্রাডনিসে ন গাঁল দুটো যদি হত এক মনোরম পুস্পোগ্যান 

তাহলে সে তা সিক্ত করে দিত তার অবিরাম অশ্রবৃষ্টির দ্বার] । 

পিঞ্রাবদ্ধ পাখির মত ভেনাসের বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে 

শুয়ে ছিল এাডনিস। অকৃত্রিম লঙ্জা আব সশঙ্ক প্রতিরোধ 

ক্রমশই এক রাক্তীভ উত্তাপে উত্তপ্ত করে তোলে এযাডনিসকে 
আর সেই উত্ত।পে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে তার চোখ মুখের লাবণ্য । 

শৃন্য নদীবৃকে ঝরে পড়া বুট্টিজলের মত 
এযাডনিসের প্রেমহীন শুকনো বৃকে প্রেমের কুল ছাপানো 

বন্যা আনার চেষ্টা করে ভেনাস। 

কখনো কাতর অনুনয় কখনো! ব৷ সকরুণ প্রেমের কত কাহিনী 
ঢেলে দেয় তার ক্লান্ত কর্ণকুহরে। 

ভেনাস যেন এ্যাডনিসকে ভাল ন! বেসে ছাড়বে না, 

এাভনিসের কাছ থেকে ভালবাস! আদায় না করে ছাড়বে না । 

তা যদি না হত তাহলে ক্রোধের আগুনে 
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পুড়ে পুড়ে যতই ভম্মধূসর হয়ে ওঠে এ্যাডনিস 
ততই অশ্রশীতল ও অশ্রমেছুর হয়ে উঠত না ভেনাস, 
তার অবিরাম অশ্রবৃষ্টির বাবা তাব গাল দুটোকে 
ভিজিয়ে দিত ন। এমন করে, ভেনাসের একটিমাত্র চুম্বনের জন্য 

নিজের অজস্র চুম্বন এমন অকাতরে ব্যয় কণত না। 

অবশেষে তা দিতে বাজি হয় এযাডনিস। 

একটি মধুর চুম্বনের দ্বারা ভেনাসের সব খণ 
শোধ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় । 

কিন্তু হায় ভেনাস তা গ্রহণের জন্য প্রত হয়ে ওঠার 

সঙ্গে সঙ্গেই অন্ত দিকে মুখ ঘুবিয়ে নেয় এযাডনিস। 
তাব নিষ্ুর অনীহা আব বিবণ বিণাগে ক্রমশই 

কাতর হয়ে ওঠে ভেনাস, নিদাঘতপ্ত পথিকের 

দুঃসহ তৃষ্তা ও নিন্দিত হয়ে ওঠে তা প্রেমতৃষ্ণার কাছে । 

স্থগভীর শীতল জলে অবগাহন কবেও অতপ্ত তিষ্ণার বৃকভরা আগুনে 

জলতে থাকে ভেনাস ; আকা।ঙখত বকে হাতে পেয়েও 

হৃদয় দিয়ে উপভোগ করতে পারে না! তাকে । 
অব'শষে ক্ষুপ্ন হয়ে ভেনাস বলে, হায় নিষ্ঠুর কিশোর, 

মাত্র একটি চুম্বন ভিক্ষা করলাম তোমার কাছে, 
কিন্ত তুমি তাও দিলে না! কেন, কিসের এই সংকোচ ? 
কিসের দ্বিধা) কিপের কুঠা? আমার কি কোন মূল্য নেই? 
একদিন আমারও কাছে এমনি করে প্রেম নিবেদন করেছিল 

যুদ্ধের দেবতা ; অন্তহীন বিজয় গৌরবে চিরগৌরবান্বিত 
সেই বীরপুরুষের হৃদয়কে ক্রীতদাসের মত 

বন্দী করে রেখেছিলাম আমার হাতের মধ্যে । 

আজ আমি তোমার কাছে যা ভিক্ষা করছি 

একদিন সেও তাই নতজান্থ হয়ে ভিক্ষা করেছিল আমার কাছে। 

সে তখন তার অতুলনীয় সামরিক কৃতিত্বের 

প্রবলতম অহঙ্কার ত্যাগ করে আমার পদতলে 

অকুভাবে সমর্পণ করেছিল তার অপরাজেয় অস্ত্ররবাজি। 
( ছিতীয় খণ্ডে সমাপ্য ) 



ওথেলে' দি সুর অফ (ভেনিস 
নাটকের চরিত্র 

ভেনিসের ডিউক। 

ব্রাবানশি১ একজন সিনেটর ও ডেসডিমেনাব পিতা । 

অন্যান্য পিনেটারের| | 

গ্র্যাশিয়ানো, হাবানশিওর ভাই। 

লোডোভিকো' ব্রাবানশি ওর আত্মীয় । 

ওথেলো, ভেনিসে কর্মরত একজন মুর । 

কাসিও, ওথেলোর লেফ টন্যান্ট বা সহকর্মী । 
ইয়াগো» ওথেলোন অধীনস্থ কর্মচারি একজন খল। 

রোডারিগো» ভেনিসেন একজন ভদ্লোক। 

মোণ্টাগো, সাইপ্রাসের গভনি | 

ক্লাউন, ওথেলোর ভৃত্য । 

ডেসডিমোনা, তাবানশিওর কন্যা ও ওথেলোর স্ত্রী 

এমিলিয়া, ইয়াগোর স্ত্রী । 

বিয়াঙ্কা, কাসিওর প্রণয়িনী | 

সাইগ্াসের ভদ্রমহোদয়গণ, নাবিক, অফিসার, দত, প্রহরী ও বিভিন্ন 

কর্মচাবি। 

দশ্যস্থল £ ভেনিস £ সাইপ্রাস 

প্রথম ভঙ্গ 

প্রথম দশ্ঠ । ভেনিস। বাজপথ। 

রোডাবিগো ও ইয়াগোর প্রবেশ 

রোভডাব্গো । যাঃ, একথা কখখনো আমায় বলো না। এটা তোমার 

আমার প্রতি নির্দয়তান পরিচয় ছাড়া আর কিছুই না। দেখ ইয়াগো, 

যাকে আমি এতখানি বিশ্বাস কণতামঃ সেই তুমি একথা জেনেও আমায় 
বলনি। 

ইয়াগো। কী নুস্বিল। তুমি ত আমার কথা শুনবে না। যদি আমি 
১২০ 
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এই ধরনের কথা স্বপ্নেও ভেবে থাকি তাহলে তুমি আমায় সত্যি সত্যিই দ্বণা 

করতে পাা। 

রোডাতবিগো। তুমি আমায় বলেছিলে যে তুমি তাকে ঘ্বনী বরো । 

ইয়াগো। নিশ্চয় করি, যদি না কবে থাকি ত তুমি আমায় ঘ্বণা করতে পার। 

কেন করব না বলতে পার? £ই শহরের তিনজন. প্রধান প্রধান ব্যক্তি 

আমাকে তার লেফটন্যাণ্ট করাব্ড জনা অন্থরোধ করেছিলেন এব আমি জানি 

এ পদের সম্পূর্ণরূপে আমি যোগা। কিন্তু তিনি, যিনি শুধু অহঙ্কাণ আর 
স্বার্থ ছাড়' কিছু জানেন না, সেই তিশি সবার সব অনুরোধ অগ্রাহ্ করে যুদ্ধ 

সম্পর্কে তাদের বেশ কিছু বড় বড কথা শুনিয়ে অবশেষে বললেন, “আমি 

আমার অফিসার আগেই বেছে নিয়েছি । অথচ অফিসাব 'লাকটি কে জান? 

মাইকেল কাপিও নামে ফ্রোবেন্সের একছন লোক ধিনি তার স্থন্দরী স্ত্রী 

নিয়ে মশগুল হয়ে আছেন সব সময়, যিনি যৃদ্ধক্ষেতে সৈন্য পরিচালনা কি 

জিনিস তা জানেন না, ধার সৈনিকত্ব মানে শুধু কথার কচকচি, কোন 

বীরত্বের কাজ নয়, সেই তিনিই হলেন তাব মনোনীত ব্যক্তি। আর আমি 
যার সামরিক বীরত্বের নিদর্শন তিনি নিজের চোখে দেখেছেন রোডস্, সাইপ্রাস 

ও আরও কত জায়গায়, সেই আমাকে জোর করে বসিয়ে দেওয়া হলে আর 

কোন কর্ধদক্ষতা দেখাবার স্থযোগ না দিয়েই । দেই ক্যাসিও কালক্রমে হবে 

তার লেফ টন্যাণ্ট আর আমি এ মূরের অধীনস্থ চাকরই কয়ে যাব চিরদিন । 

রোডারিগো। ভগবানের নাম করে বলছি, আমি হলে তাকে ফাসিকাগে 

ঝোলাতাম। 

ইয়াগো । কোন উপায় নেই। কী করতে বল, আজকাল পদ্দোন্নতি ঠিক 
পর্যায়ন্রমে গুণ বা যোগ্যতার মাধ্যমে হয় না, হয় চিঠি আর ব্যক্তিগত 

ভালবাসা বা মায়ামমতার মাধ্যমে । এবার বল ত দেখি, বিচার কবে বলে।, 

আমি কোনক্রমে এ মুরকে ভালবাপতে পারি কি না? 

বোডাটিগো । আমি হলে ওর কথা শ্তনতামই না। 

ইয়াগো । থাম থাম। যাচ্ছ কোথা, আমি ভাব হুকুম “মনি তামিল 

ক্ছি না। আমি করছি তার উপর তিশোধ (নবার জনা । আমরা সবাই 

মনিব হতে পারি না আর সব মনিবই তার চাকরদের কাছ থেকে সমান 

যোগ্যতা পেতে পারে না। তুমি দেখবে, এমন অনেক কর্তব্যপরায়ণ আজ্ঞাবহ 

দাঁস আছে ষারা তাদের মনিবের গাধার মত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুখ বুজে 
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সততার সঙ্গে দাসত্ব করে যায়। আবার এক শ্রেণীর চাকর আছে দেখবে, 

যারা উপরে উপরে কর্তব্যপরায়ণতার ভাণ করে চলে কিন্তু দেব অস্তরটা 

থাকে নিজের কাছে বাধা, স্থার্থচিস্তায় মগ্ন। এই শ্রেণীর চাকরেরাই ভাল 

আর আমিও এদেরই একজন হতে চাই। তুমি যেমন বাঁডাবিগো আছ, 
তেমনি আমিও আমিই থাকতে চাই। ধরো যদি আমি মুর হতাম তাহলে 

যেমন আমি ইয়াগে। হতে পারতাম না, তেমনি এখন আমি ইয়াগো থেকেও 

অন্য কিছু হতে পারি না। উপবে উপরে তার হুকুম তামিল করেও আসলে 

আমি নিজেই নিজের প্রভূ রয়ে যাব। কোন কর্বাবোধ বা ভালবাসার 
তাগিদে আমি কাজ করে যাব না) আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যই 'এই ধরণের 

একটা ভাব দেখিয়ে যাব। যদিও আমি এখন কিছু জানতে দেব না, যদিও 

আমার আসল উদ্দেশ্যসাধনের দিকে মন রেখে বাইরের কাজকর্ণ ও আচরণের 

মধা দিয়ে এমন 'এক কপট করত্ব্যপবায়ণতার পরিচয় দিয়ে যাব, তব্ বেশীদিন 
এভাবে চলব না। অল্প দিনের ভিতরেই আমার আসল রূপ প্রকাশ করব। 

দেখিয়ে দেব, আপাত আমি আর আসল আমি এক নয়৷ 

রোডারিগো। "ই ঠোঁটমোটা লোকটা কী সৌভাগ্যেরই না অধিকারী! 
অবশ) যদি এট। চালিয়ে যেতে পারে । 

ইয়াগো । ওর বাবাকে ডেকে তোল । তাকে জাগাও; তার আনন্দটাকে নষ্ট 

করে দাও । রাস্তায় তার নাম ধরে চীৎকার করো। তাব আত্মীয় স্বজনের 

মনগুলোকে বিষিয়ে দাও। আর যদিও সে ভাল স্বান্থাকর সুন্দর পরিবেশে 

বাস করে তথাপি সেখানে অসংখা মাছির মাধামে বোগজীবাহু ছড়িয়ে 

দাও। যদিও তার জীবনের আনন্দের কারণটাকে একেবারে দর করা 

বাবে না তথাপি বিষাদ আর বিতৃষ্ণা ছায়া দিয়ে সে আন দর রংটাকে বেশ 

কিছুটা মান করে দাও । 

রোডাবিগে। । এই যে মেয়েটার বাবার বাড়ি এসে গেছে" । আমি চীৎকার 

করে ডাকব। 

ইয়াগো। কোন রাত্রির অসতর্ক মুহূর্তে কোন জনবহুল শহরে হঠাৎ অগ্রিকাণ্ড 
হলে লোকে যেমন প্রকম্পিত আর্তনাদে ফেটে পড়ে, তুমিও তেমনি গলা! ফাটিয়ে 
আর্ত চীতকারে কাঁপিয়ে তুলবে চারদিক । 

রোভাবিগে! । কই, ব্রাবানশিও আছেন ! ও মশাই ব্রাবানশিও, বাড়ি আছেন ? 

ইয়াগো। জেগে উঠুন। ও মশাই ব্রীবানশিও। চোর, চোর, চোর। 
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আপনার বাড়ির ভিতর খোজ করে দেখুন আপনার মেয়ে ও ট1কাকাঁড় ঠিক 
আছে কিনা । চোর, চোর, চোর । 

জানালার ধারে ব্রাবানশিও এসে হাজির হলেন । 

ব্রাবানশিও । এই ধরনের ভয়ঙ্কর ডাকাডাকির কারণ কি” ব্যাপার কী? 

রোডাবিগো । আপনার বাড়ির সব লোক কি ভিতরে আছে? 

ইয়াগে।। আপনার বাড়ির দরজাগুলো৷ ঠিকমত তালাবদ্ধ আছে ত? 

ব্রাবানশিও। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন আপনারা করছেন? 

ইয়াগো । ভগবানের মার স্যার । আপনার চুরি হয়ে গেছে। লঙ্জীর বিষয় 
শীগগির গাউন পরে নেমে আস্থন। আপনার হৃদয় ফেটে যাবে জানতে 

পারলে । আপনার আত্মার আধখানাই চলে গেছে। এখনি ঠিক এই মুহূর্তে 
একটা বুড়ো৷ কালো ভেড়া এসে আপনার একটা সাদা ভেড়ীর শালীনতা নষ্ট 

করেছে। উঠুন উঠুন। ঘণ্টা বাজিয়ে শহরের ঘুমন্ত লোককে জাগান। তা 
নাহলে শয়তানটা আপনাকে বোক! বানিয়ে সর্বনাশ করবে আপনার। আমি 

বলছি ছঃ উঠন উঠন | 

বাবানশিও । ব্যাপার কী? আপনাদের মাথ! খারাপ হয়েছে নাকি ? 

রোডারিগেো। | মাননীয় হাবানশিও১ আপনি আমার কষ্ঠম্বর শুনে বৃঝতে 

পেরেছেন, আমি কে? 

ব্রাবানশিও । না» আপনি কে? 

রোডাবিগে। । আমার নাম হচ্ছে বোভারিগো । 

ব্রাবানশিও । মোটেই স্বাগত জানাতে পারলাম না। আমি আগেই বারণ 

করে দিয়েছি, তুমি আমার বাড়ির দিকে আগবে না। পরিষ্কারভাবে আমি 

বলে দিয়েছি, আমার মেয়েকে কোনদিনই তোমার হাতে দেব না। কিন্ত 

একথা জেনেও তুমি নৈশভোজন ও পানের আতিশয্যে উন্মত্ত হয়ে হিংসাত্মক 
বীরত্ব দেখাতে আমার শাস্তি ভঙ্গ করতে এসেছ । 

রোভারিগে। | স্যার, শ্যারঃ স্যার 

ব্রাবানশিও। আমি যে জায়গায় বাস করি এবং আমার যে শক্তি আছে তাতে 

তোমাকে উচিত শিক্ষা দিতে আমার কোন কষ্ট হবে না। 

রোভারিগে। । ধৈর্য ধরুন স্যার । 

ত্রাবানশিও | তোমরা চুরির কথা কি বলছিলে? মনে রাখবে এ ভেনিস 
শহর । আমার বাড়ি পাড়াগায়ের কোন নির্জন জায়গায় নয়। 
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রোডারিগো। বিচক্ষণ ব্রাবানশিও। শুনুন, অত্যন্ত সরল এবং পবিত্র অন্তঃ- 

করণে আমি আপনার কাছে এপেছি। 

ইয়াগো। ভগবানের নাম করে বলছি শ্যার। আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন 
না। আপনি দেখছি এমনি একজন লোক যিনি শয়তান যদি নিষেধ করে ত 

ভগবানের নাম করবেন না। আমরা আপনার উপকারের জন্যেই এসেছি। 
অথচ আপনি আমাদের হুরৃত্ত ভেবে আমাদের কথা না শুনে একটা মায়াবী 

ঘোড়ার কাছে আপনার কন্যাকে বিলিয়ে দিয়েছেন আব সেই ঘোড়াটাকে 

পরম আত্ীয় ভেবে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছেন। ফলে আপনার প্রকৃত 

আত্মীয় ও ভদ্রসন্তানদের বাধানিষেধ উড়িয়ে দিচ্ছেন। 

এবানশিও । তিমি কী ধরণের পাজী বদমায়েপ আমি ঠিক বৃঝতে পারছি না। 
ইয়াগো । আমি আপনার একজন হিতাকাজ্শী এবং এই কথাই বলতে এসেছি 

ষে আপনার মেয়ে সেই মুরটার সঙ্গে অবৈধ সম্দাকে জভিয়ে পড়েছে । 
হাবানশিও ৷ তুমি একটি আস্ত শয়তান। 
ইয়াগো । আপনি একজন মাননীয় সিনেটার | 

ব্রাবানশিও। আচ্ছ! পোঁডারিগো, আমি তোমায় চিনি। তুমি ব্যাপারটা 

খুলে বল। 

রোডারিগে। । আমি যা জানি অবশ্ঠই সব ব্লব। কিন্তু আমি জানতে চাই, 

আপনি কি জেনে শুনে এই অসময়ে রাত্রিকালে আপনার সুন্দরী কন্যাকে 

ভেনিসের ক্যানেলে একটি প্রমোদতরীর উপর একজন উচ্ছংখল মুরের নিবিড় 
আলিঙ্গনের মাঝে ঠেলে দিয়েছেন? এ বিষয়ে কি আপনার সম্মতি আছে? 

ধর্দি তা থাকে তাহলে নিশ্য়ই আমরা আপনার প্রতি অযথা গুদ্ধত্য দেখিয়ে 
অন্যায় করেছি। কিন্ত যদি আপনি তা না জেনে থাকেন অর্থাৎ এ ব্যাপারে 

আপনাব কোন সম্মতি না থাকে তাহলে বুঝব আপনিই অকারণে আমাদের 

ভথ্সনা করেছেন। এটা মনে৭ ভাববেন না যে, আমি আপনার সম্মান নিয়ে 

ছেলেখেলা করতে এসেছি । ভদ্রতাজ্ঞান আমার যথেষ্টই আছে। আপনার 

মেয়েকে যদি আপনি এ বিষয়ে সম্মতি না দ্রিয়ে থাকেন তাহলে সে বিদ্রোহিণীর 

মত কাজ করেছে । যাঁর চালচুলো বা স্থায়ী বানস্থান নেই এমন একজন 
উচ্ছ খংল প্ররুতির বিদেশীর কাছে তাঁর সকল এশ্বর্ষ, সৌন্দর্য, বৃদ্ধি, বিবেক, 

কর্তব্বোধ সব বিলিয়ে দিয়ে সত্যিই ভুল করেছে সে। আপনি সোজান্থজি 

ভাল করে জানুন, এই মৃহ্র্তে আপনার এই বাড়ির ভিতর সে তার ঘরে আছে 
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কিনা। ধদি আপনাকে কোনভাবে প্রতারিত করে থাঁকি তাহলে এই রাজ্যের 
আইন অনুসারে বিচার করে আমায় শাস্তি দিন । 

ব্রাবানশিও। কই কে আছ, ঘণ্টা বাজাও, আমাকে একটা বাতি দাও। 
আমার লোকজনকে সব ডাকো । ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত এই দুর্ঘটনার কথাটা 

ভাবতেও আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আলো; আলো নিয়ে এস। 

( উপরতলার জানালা হতে প্রস্থান ) 

ইয়াগো। আমার কিন্ত ভাই এখানে আর থাকা চলে না; আমি বিদায় 
নিচ্ছি। আমার এখানে থাক! মানেই মুবের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা। 
এ বাজ্যের বাঁপার আমি বৃঝি। যদিও এ বাপারটা মুরের নামটা 

কিছুটা খারাপ কবে এবং তাকে কিছুটা ঘ! দেবে তবু আমাদের সরকার ওকে 

একেবারে ছাড়তে পারবে না। কারণ সাইপ্রাস যুদ্ধে ও যা করেছে তার 
তুলনা নেই এবরাজ্যে। এ রাজ্যে ওর সমকক্ষ কেউ নেই । ওর সমপরিমাণ 

কৃতিত্ব দেখিয়ে ওর অবর্তমানে কাজ চালাবার কেউ নেই । এইজন্যেই যদিও 

আমি তাকে নরকের মতই দ্বণা করি, তবু বর্তমানে বৃহত্বর প্রয়োজনের খাতিরে 
ওপরে ওপরে তার প্রতি ভালবাস! দেখিয়ে যাব। অবশ্তঠ এট! এক ভালবাসার 

মিথ্যা ভাণ ছাড়া আব কিছুই না। তৃমি এখান থেকে সোজ! সেই পাস্থনিবাসে 
চলে ষাবে যেখানে ও থাকে । আমি ওইখানেই ওর কাছে থাকব। এখন 
বিদীয়। 

নীচে মশালহাতে কয়েকজন ভৃত্য ও নৈশ পোষাক পরিহিত ব্রাবানশিওর 

প্রবেশ। 

ভ্রাবানশিও । এটা একটা জঘন্য ব্যাপার হলেও সত্যি। সত্যিই সে ?েই। 

এখন আমার সময় সত্যিই খুব খারাপ যাচ্ছে, আমার ভাগ্যে এখন তিক্ত 

আর বিড়ম্বনা ছাড়! আর কিছুই নেই । আচ্ছা রোভারিগো, কোথায় তাকে 

দেখেছ বলছ? হা আমার মুখপৌঁড়া মেয়ে !_কাী বললে, সে মুরের সঙ্গে 

রয়েছে ?_-আর যেন কেউ কখনো কোন মেয়ের পিতা না হয়। আচ্ছা তুমি 
কেমন করে জানলে যে সে-ই বটে। হায়, হায়, আমি যা আগে ভেবেছিলাম 

তা সব ভুল। আচ্ছা সে তোমায় কি বলল ++ আমায় একটা বাতি দাও 

বলছি না? আচ্ছা, ওদের বিয়ে কি হয়ে গেছে? 

রোডারিগো । সত্যিই হয়ে গেছে। যতদুর আমার মনে হয় তারা এখন 

ৰিবাহিত । 
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ব্রাবানশিও | হা ভগবান! কিকবে সে বাইবে গেল? আমার থে ঝক্ত ছাব 

দেহেব শিবায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে সে রক্ত কেমন করে বি দ্রাহ করল, কেমন 

কবে বিশ্বাসঘাতকতা করল । পৃথিবীর পিতারা, (তোমরা আর কোনদিন তোমাদের 

মেয়ের মনকে বিশ্বাস বরো না। তাদের উপরকার কাজ দেখে তাদের মনকে 

বিচার করো না। আচ্ছা রোডাবিগো, এমন কোন মান্ত্রব কথ! জান যা দিয়ে 

কোন কুমারী মেয়ের উদ্ধত অসংঘত যৌবনের সব এঙ্বরকে নষ্ট কবে দ্রিতে পারা 
যায়? এধরণেৰ কোন কিছু তোমার পড়া আছ ? 

রোভারিগে! | হ্যা, আমি তা জানি। 

ত্রাবানশিও | আমার ভাইকে ডাক। তোমরা সব এক এক দিকে চলে যাও । 

যেমন কা.র হোক তাকে খুজে বাধ করতেই হবে। বুঝলে? যেখানে গলে 
তাকে আ'র মু্টাকে একসঙ্গে পাওয়া যাবে সেখানে যেমন কবে । হাক যেতেই 

হবে। 

বেডাবিগো। আমি তাঁকে খুজে বার করতে পারি, তবে অবশ্ট যদি আপনি 

আমার সঙ্গে উপযৃক্ত রক্ষী দেন এবং আপনিও আমার সঙ্গে যান। 

ব্রাবা-শিও | দয়া করে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। প্রতিটি বাড়ি আমি 
তন্ন তন্ন কবে খু'জব। সে অধিকার আমার আছে। কই, অস্ত্র নিয়ে এস। 
নৈশ পাহাবাদারদেস মধ্য থেকে কয়েকজন বিশেষ অফিপারকে ডেকে আনো । 

চল রোভারিগো । সত্যিই তুমি আমার হিতাকাঁজী। আমি তোমার কষ্টের 

একদিন উপযুক্ত দাম দেবই । ( সকলের প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় দশটা । ভেনিস। অন্য একটি রাজপথ 

ওথেলো, ইয়া'গো ও মশালহাতে বয়েকজন পার্শবচরের প্রবেশ 

ইয়াগো । যদিও যুদ্ধে বত লোক মেরেছি তবু ঠাণ্ডা মাথায় “ভবে চিন্তে লোক 

খুন করতে আমার হিবেকে বাধে । এই সব কাজ কন্তে অন্কে সময আমি 

উপযুক্ত মনের ছোর পাই না। কি বলব, নয় দশবার এইখানে আমার মনে 

হয়েছে ওব পাঁজরার ভিত্বরে আমূল ছুরিটা বসিয়ে দিই । 

ওথে:লা। দাঁওনি ভালই হয়েছে । 

ইয়াগো । কিন্তু সে আপনার সম্মানে আঘাত দিযে এমন সব বাজে বাজে কথা 

বলে আমায় উত্তেজিত করে চলছিল যে আমার মধো বিছুটা বিবেকবুদ্ধি ছিল 

বলেই অতি কষ্টে আমি তা সহ করতে পেন্ছিলাম। কিন্তু স্তর, আমি একটা 
থা শুধেচ্ছি, আপনাদের বিষেট। কি হয়ে গেছে? তবে এ বিষয়ে আপনি 
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নিশ্চিত থারুন যে, লোকসমাজে ওব যথেষ্ট খাতির আছে, ওর প্রভাব-প্রতিপত্তি 

ডিউকের থেকে দ্ঘিগুণ। ও আপনাদের বিয়ে বাতিল করে দিতে পারে অথবা 

আইনের সাহায্য নিয়ে কতকগুলে৷ বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে তার 
ওপর । 

ওথেলো। ওর যা খুশি গুকে করতে দাও । আমি ভিউককে যে সেবা দান 

করেছি তা ওর আভিযোগকে একেবারে স্তব্ধ করে দেবে। অবশ্য তখন আমায় 
জানতে হবে আমি যে বড়াই করেছি তা কতখানি সত্যি অথণৎ ডভিটক আমায় 

কতটা সম্মান দান করতে চাঁন। তারপর আম আমার কথ বলব। আমিও 

রাজপশিবাবের ছেলে। তার ওপর আন্ত আমি যে সন্মান ও সৌভাগা লাভ 

করেছি তা আমার এই দোষের ছার! কিছুট' কলৃষিত হতে পাবে : তবে জেনে 

রেখো ইয়াগো, আমি স্থন্পী শান্ত ডেনডিযোন।কে ভালশসি বলেই 'সই 

ভালবাসার খারতিবে আমার অবাঁদ অবলমুক্ত স্বাবীনহাকে সীমাবদ্ধ করতে 

পারব না। আমার সীমাহীন সমুদ্পিপাপাকে খর্ব 'ও গুন্ন কাতে প'গব না। 

কাসিও ও মশালহাতে অন্সাবদের প্রবেশ 

দেখ ত কিসের অ'লো আসছে । 

ইয়াগো। এরা হচ্ছ সেই ক্রুপ্ধ পিতা আর তান লোকজন । আপনার এখন 

সরে যায! উচি 5। 

ওথে.লা। না, আমি ত। যান না। আমাকে দেখ দি.*ই হবে। আমার 

নিষ্পাপ অঞঃকরণ আর পদমর্দাদণ দি+ থেকে সেটাই ভস্ব ঠিক কাজ। এনা 
কি তারাই? 

ইয়াগো। আমি ভেনাসের নামে শপথ করে বলছি, এর! তারাই । 
ওথেলো। আমার প্রিয়তম সহকমাঁ '£বং ডিউকের অনীনস্থ কর্মচারিবুন, 
আপনাদের সকল:ক নৈণ শুভেচ্ছ! জানা । কি সংবাদ ” 

কাসিও। ডিটক আপনাকে অভ্যনা জানয়ে এখনি ডেকে পাঠিরেছেন। ভিনি 

চান আপনি যত তাড়াতাড়ি পাণেন সেখানে [গয়ে উপস্থিত হোন। 

ওথেলো । ব্যাপাণটা কি বলুন ত! আপনি কি মনে করেন? 

ক্যাপিও। আমার যতদ্বর মনে হয় সাইপ্রাস থেকে খবর এসেছে । বা।পারট। 

খুবই উত্তপ্ত বলে মনে হয়, নৌবাহিনীর দপ্তব থেকে বারে! জন বার্তাবহ দূতকে 
পর পর পাঠানো হয়েছে। রাষ্টরদূতর! ডিউকের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করছেন । 
আপনাকে তাই তাড়াতাড়ি ডে'ক পাঠানে! হয়েছে। আপনাকে বাঁড়িতে 
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পাওয়া না! গেলে যেখান থেকে হোক খুঁজে বার করার আদেশ দেওয়! হয়েছিল 
সিনেট থেকে । 

ওথেলো। ভালই হয়েছে আমাকে আপনারা এখানেই পেয়েছেন। যাই 

হোক, এখানে আর আমি একটা কথাও ব্যয় না করে এখনি আপনা'দর সঙ্গে 

ওখানে যাচ্ছি। (প্রস্থান ) 

কাসিও। আচ্ছা? বন্ধুঃ আজ মুর এ সময়ে এখানে কেন? 

ইয়াগো ৷ বিশ্বাস করো, আজ রাত্রে সে এমন এক কাজ করেছে যদি তা আইন্তঃ 

প্রমাণ হয় তাহলে ওর দফা রূফ। হয়ে যাবে। 

কালিও। আমি তে!'মার ক] কিছু বুঝতে পারছি শা। 

ইঘ়াগো । সে বিষে করেছে। 

ক্াাসপও। কাকে? 

৪থ.লার পুনহপ্রবেশ 

হযাগেঃ। কাছে বিয়ে করেছে-আগন সেনাপতি সাহেব, আপনি তাহলে 

যাবেন ? 

ওথলো । তোমার সন্দেই যা? । 

মশাল ও অস্থহাতে কয়েকজন অ'ফসালস5 এাবানসিও ও বোডাপিগে'র 

প্াবশ 

কাসিও। এখানে আর “কজন আপনার খোজ করতে আসছে। 

ইয়াগো | ইনিই হচ্ছেন ব্রাবানশিও । সেনাপতিসাহেব, ভাল কথা বলছি, 

আপনি সাবধান হোন। ওর উদ্দেশ্ট ভাল বলে মনে হচ্ছে না। 

ওথেলো। কে বটে, ওইখানেই দাড়াও । 

রোডাবিগে!। মহাশয়, ইনিই হচ্ছেন সেই মুন । 
ব্রাবান্সিও। জাহান্নামে যাক, চোন কোথাকার । 

( উভয়পক্ষেই তরবারি বার করল ) 

ইয়গে । আপনি রোডারিগো না; আহ্থন, আমি আপনার সঙ্গে লড়ব। 

গেলো । আপনাদের চকচকে তরোয়ালগুলো৷ সব ঢুকিয়ে রাখুন। কারণ 
অকাঁলে চলে গেলে ওগুলোতে শিশির পরে মরচে ধরবে । নমস্কার সিগনিওপ, 
আপনি অস্ত্র ধারণ করে পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না এসে নিজের বয়সের সঙ্গে যুদ্ধ 

করুন। 

ব্রাবানসিও। বদমাস চোর €কাথাকার। কোথায় আমার মেয়েকে লুকিয়ে 



৩১৪ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

রেখেছ ? তুমি নিশ্চয়ই যাদু জান। যাছুর মায়ায় তাকে ভুলিয়ে রেখেছ । কারণ 

আমি অনেক ভেবে এ ছাড়া আর কোন কারণ খু'জে পাইনি । যদি সে এইভাৰে 

মায়াজালে আবদ্ধ না হত তাহলে তার মত সুন্দরী মেয়ে কখনো তোমার মত 

একটা লোকের পৌঁড়-খাওয়া কালো বুকে চলে পড়ে সাধারণের কাছে উপহাসের 

পাত্রী হত না। এ কাজ সে করেছে, ভয়ে, স্থখর জন্য করেনি । আমি যা বলছি 

ঠিক কি না পৃথিবীর লোক বিচার করুক । কোন দৈব ওষুধ বা ধাতুর ছ্বাবা তাকে 
ন্্মুগ্ধ করে তান স্থকুমীর যৌবনকে কলৃষিত করেছ; তার স্বাধীন ইচ্াব গতিকে 
স্ব বরে দিয়েছে। এটা ভাবতেও খারাপ লাগে এবং এ নিয়ে আমি 'বিচার 

প্রার্থনা করব। একজন দুষ্টমতি যাদুকর হিসাবে অভিযুক্ত করব তোমায়। 
আপাততঃ ওকে তোমরা গ্রেপ্তার করো । যদি ও বাধা দেয় তাহলে যেমন কৰে 

হোক ওকে আঘাত কবে করায়ন্ত করো । 

ওথেলো । থাম, থাম, তোমরা হাত তুলো না। উভয়পক্ষই নিবৃত্ত হও। 
লড়াই করার প্রয়োজন বোধ করলে কারো সাহাযোন দরকার হবে না, আঙি 

একাই তা ভাল পারব। এখন বলুন» আপনার এই অভিযোগের উত্তর দিতে 

কোথায় আমায় ষেতে হবে। 

ব্রাবানশিও। জেল হাজতে । আদালতে তোমার বিচার শুরু না হওয়া! পর্যন্ত 

তোমাকে ওখানেই থাকতে হবে। 

ওথেলো । যদি আমি আপনাদেব কথা মেনে নিই ? কিন্তু তাহলে ডিউককে কি 

করে সন্ধষ্ট করা যায়? তার লোক এখনে! আমার পাশে দাড়িয়ে রায়ছে। 

রাজ্যসংক্রান্ত কোন জক্রী কাজের জন্য এখনি আমায় নিয়ে যাবার জন্য তিনি 

(লাক পাঠিষেছেন । 

প্রথম অফিসার । আপনি ঠিকই বলেছেন সিগনিয়র ৷ ভিউক সভায় বসেছেন এবং 

সেখানে আপনার মহামান্য উপস্থিতির জন্য আপনাকে ডেকে পাঠানে হয়েছে । 

ব্রাবানশি৪। সেকি । ডিউক সভায় বসেছেন ! এই বাত্রিকালে ! যাই হোক 
তাকে নিয়ে যাও। তবে আমার কাজটা কম জরুরী না । ডিউক নিজে বা 

রাজ্যের 'য কোন লোক এ ব্যাপাবটাকে পরের ভেবে উড়িয়ে দিতে পারবে না, 

প্রতে কেই নিজে মত করে দেখে তার এতিকারের চেষ্ট' করবে । যদ্দি এ ধবণের 

অগ্ঠায় কাজে জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেওয়! না হয় চাহলে যত সব ক্রীতদাস আর 
নাস্তিকরাই একদিন আমাদের বারের কর্ণধার হয়ে উঠবে। 

( সকলের প্রস্থান ) 
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তৃতীয় দৃশ্য । ভেনিস। সভাকক্ষ। 
একটি আলোকিত টেবিলের চারপাশে পার্্বচবসহ ডিউক ও সিনেটারদের 
প্রবেশ । 

ডিউক । এই খবরটার মধ্যে এন কিছু নেই যার জন্তে তাদের বাহবা দেওয়। 
যায়। 

প্রথম সিনেটোর। আমার চিঠিতে বলে একশো সাতটি রণতরী । ওদের বিবরণের 
মধ্যে কোন সমতা নেই । 

ডিউক । আমার চিঠিতে বলে একশো চ্লিশটি । 
দ্বিতীয় সিনেটার । আমার চিঠিতে বলে ছুশো। যদিও তাদের হিসেব ঠিক 

না, এবং এ সব ক্ষেত্রে হিসেবে প্রায়ই এ রকম গরমিল হয়, তবু একদল তুকাঁ 
যুদ্ধজাহাজ যে সাই প্রাসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, এট! কিন্তু সব খবরেই স্বীকার করে 

নেওয়া হয়েছে । 

ডিউক। না, এটা এখন বিচার করে দেখতে হবে । আমি হঠাৎ কোন ভুল কণে 

ৰসতে চাই না। যদিও আতঙ্কের কিছুটা কাবণ রয়েছে । 

নীবিক। (ভিতর থেকে ) কই কে আছেন ? কেউ আছেন? 

নাবিকের প্রবেশ 

অফিসার। নৌবাহিনী হতে একজন দূত এসেছে। 
ডিউক। কী ব্যাপার ? 

নাবিক। তুকাঁদের রণপ্রপ্ততি এখন রোড স্এর দিকে ধাবিত হচ্ছে। সিগনিয়ার 
এঞ্জেলা আমায় এই খবরট! জানাবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। 

ডিউক। হঠাৎ এই পরিবতনের মানে কিছু বুঝতে পারছেন? 

প্রথম সিনেটার । .এট| হতেই পাবে না। কোন কারণেই এটা হতে পারে ন!। 

এটা শুধু আমাদের ধেশীকা দ্রেবার একট ছল মাত্র। আমরা যদ্দি ভেবে দেখি 

রোডস্এর থেকে সাইপ্রাসের প্রয়োজন তুকীঁদের কাছে কত বেশী, তাহলে 

আম্রা ব্যাপারটা বুঝতে পাঁরব। তাছাড়। আর একট। চিন্তা করলে 

প্রশ্নটা সহজ হয়ে উঠবে আরও । রোঁড্স্ এখন যেভাবে অস্ত্রসঙ্জায় সঞ্জিত 

তাতে তাকে জয় কর! তুকাঁদের বর্তমানের এই সামরিক প্রপ্ততির দ্বার! সম্ভব না। 

তুকীরা এতটা বোকা না যে, তারা যেটা সবচেয়ে আগে দরকাব সেটা ছেড়ে 
সবচেয়ে শেষেরটা ধরতে যাবে, সহজলভ্য সাইপ্রাসকে ছেড়ে তারা বৃথা এক 

নিক্ষল বিপদের ঝু কি নিতে যাবে । 
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অফিসার । এই ষে আরও খবর আছে। 

দুতের প্রবেশ 

দূত। মহামহিমান্বিত তুকাঁরা এখন রোড স্ হ্বীপপুঞ্জের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। 

সেখানে তারা পৌছতে না পৌছতে আরও একদল জাহাজ গিয়ে হাজির হবে। 
প্রথম সিনেটার। আমিও তাই অনুমান করেছিলাম। আচ্ছা, কতগুলে৷ জাহাজ 

মনে হবে? 

দুত। তিরিশটা জাহাজ। এখন তারা ফেরার পথে পবিস্কার সাইপ্রাসের 

পথে তাদেন গতি ঘুরিয়ে দিয়েছে । আপনার বিশ্বস্ত ও সাহসী কশ্নচারি 
সিগনিয়র ম'তানো এ খবরটা আপনাকে অবশ্ঠই বিশ্বাস করতে অনুরোধ 

করেছেন। 

ডিউক । এখন ভাহলে সাইপ্রাসই ওদের লক্ষ্য । আচ্ছা মারকাস্ লুসিজ কি এখন 

শহরে নেই ? 

প্রথম সিনেটর । এখন তিনি শহরে । 

ডিউক । আমাদের পক্ষ থেকে তাকে লিখে দিন” যত তাড়াতাড়ি পাবেন তিনি 

“যন চলে আমেন। 

ব্রাবানশি€, ওথে,লা, ইয়াগো রোডারিগো। ও কয়েকজন অফিসাবেব 

প্রবেশ । 

প্রথম সিনেটার | ব্রাবানশিও আর আমাদের বী” মুর এসে পড়েছেন । 
ডিউক। আসন্ন বীরশ্রেষ্ঠ ওথেলো, আগরা সরাসবি আপনাকে আমাদের 

সাধাবণ শক্ু তুকাঁদের বিরুদ্ধে নি:য়াজিত করতে চাই। (ক্রাবানশিওর প্রতি ) 

আহ্বন পিগনিয়র। আজকের রাত্রিতে আপনার পরামর্শ আর সাহাযোর অভাব 
অনুভব করছিলাম। 

ব্রাবানশিও। আমিও আপনার পরামর্শ এবং সাহাষা চাই মহামান্য ডিউক । 

আমায় ক্ষমা করবেন। আমি বা আমার ওখানকার কেউ এই সব জরুরী 

ব্যাপারের কথা জানে না। আমাকে কেউ ঘুম থেকে ডেকে বলেওনি। তাছাড়৷ 

এখন আমি ব্যক্তিগতভাবে এমনই এক অসম দুঃখে ভূগছি যে তাতে অন্যান্য 

ছুঃখের কথ! বা সাধারণভাবে দেশেব কথা সব আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। 

ডিউক । কেন, সে ছুঃখটা কী? 

ত্রাবানশি ও। আমার মেয়ে! হায় হায়, আমার মেয়ে । 

সকলে। মারা গেছে? 
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ব্রাবানাশিও। অন্ততঃ আমার কাছে সে মৃত। মাউস্তেব্যাঙ্ক থেকে সংগৃহীত ও 
আনীত কোন ওষধির বলে সে আমার কাছ থেকে অপহৃত কলুষিত ও 

কলঙ্কিত। ন্বভাবতঃ তার বিচারবৃদ্ধি বা বোধশক্তির মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। 
স্থতরাং যাছু ছাঁড়া তাঁকে স্বাভাবিকভাবে কখনই খারাপ করা যেত না। 

ডিউক । সে যেই হোক ন1 কেন, যে এই অন্যায় কাজ করেছে, যে অন্যায়ভাবে 

আপনার মেয়েকে তাব নিজের কাছ থেকে ও আপনার কাছ থেকে ভুলিয়ে 

এনেছে ছিনিয়ে এনেছে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। ভয়ঙ্কর আইনশান্ত্রের পাতায় 

ণক্তাক্ষবে এ বিষয় কি লেখা আছে তা আপনি নিজে পড়ে দেখতে পারেন। 

আচ্ছা, আপনার বাড়িতে ত উপযুক্ত রক্ষী ছিল। 

ব্রাবানশিও। আপনার দয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এই সেই লোক, এই মুর 

ষাকে রাঁজ্যেব এক বিশেষ কাজের জন্য এখানে আনা হয়েছে। 

সকলে । আমর! সবাই 'এজন্য দুঃখিত । 

ডিউক। ( ওথেলোর প্রতি) আপনার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু বলার 

আছে? 

ওথেলো ৷ মহামান্য শ্রদ্ধাভাজন ভদ্রবুন্দঃ আমার প্রিয় ও মহান মালিকবুন্দ ! 

আমি এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মেয়েকে আমার কাছে নিয়ে এসেছি একথা সত্য। 

আর একথাও সত্য যে আমি তাকে বিয়ে করেছি। তবে আমার যা কিছু 

অপরাধ তার পরিধি শুধু এইখানেই সীমাবদ্ধ। এর বেশী কিছু না। হয়ত 
আমি আমার কথাবার্তীয় কিছুট। বড হয়ে পড়েছি, শস্তিব স্থুললিত বাণীর হয়ত 

কিছুট। অভাব ঘটছে আমার কথায়; কারণ সাঁত সাতটি বছর ধরে আমার 
এই ছুটি বাহু শুধু যুদ্ধ করে এসেছে। তাবৃ-খাটানো বৃদ্ধের মাঠে অবিরাম 

অবিচ্ছিন্নভাবে কেটেছে আমার জীবনের এতগুলি বছর। ফলে আমি শুধু 
যুদ্ধ বিগ্রহের বিপদ আপদ ছাড়া এই বিশাল জগতের আর কোন কথাই জানি 
না। তথ ষদি আপনার! দয়া করে ধৈধ সহকারে শোনেন, তাহলে আমার 
প্রেমকাহিনীর গোটা ব্যাপারটাই আমি অমাজিত ও মোটামুটিভাবে ব্যক্ত করব 
আপনাদের কাছে। তাঁরপর বিচার করে দেখবেন, কি ওষধিঃ কি যাছু বা 

কোন মন্ত্র আমি ওয়োগ করেছি ওর মেয়েকে লাভ করার জন্)। 
ব্রাবানশিও । ভেবে (খুন, একটি মেয়ে যে মোটেই সাহসী নয়, যে অত্যন্ত 
শান্ত প্রকৃতির, যে এতদূর লঙ্জাশীল যে অকারণে নিজে নিজেই লজ্জায় মুষড়ে 

পড়ে। সেই মেয়ে তার বয়সের সীম! ডিঙ্গিয়ে তার দেশীয় প্রথা আর স্বভাবের 



৩১৮ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

বাইরে এমন একজনকে বিয়ে করল যার দিকে তাকাতে একদিন সে ভয় 

পেত। নিশ্চয় তার বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করা ভয়েছে, নিশ্চয় কোন নারকীয় 
কৌশলের দ্বারা তাকে এই ম্বভাববিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য কর! হয়েছে। কিন্তু 
কেন তা করা হবে? স্থৃতরাং আমি সমস্ত দায়িত্বের সঙ্গে একথা বারবার বলছি 

যে, নিশ্চয়ই রুক্তের উপর কার্যকরী কোন শক্তিশালী ওষুধের অথবা কোন জঘনা 

মন্ত্রের দ্বারা তাকে ও আয়ন করেছে । 

ডিউক । দায়িত্বের সঙ্গে কোন কথা বলাটাই ঞ্মাণ হতে পারে না কোন কিছুর । 

কতকগুলো দুর্বল সাদৃশ্য থেকে আপনি ওর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন তা 

আপাততঃ আনুমানিক এবং ব্যাপক ও খোলাখুলিভাবে ভাল করে পরীক্ষা না করে 

এ অভিযোগ সম্বন্ধে কিছু বলা যাবে না। 
প্রথম সিনেটার । কিন্তু ওথেলোকেও বলতে দেওয়া উচিত। আপনি বলুন, 

আপনি কি পরোক্ষ ও বাধ্যতামূলকভাবে অথবা কোন বিক্রিয়ার দ্বারা এই 

তরুণী কমারীর ভালবাসাকে আয়ত্ব করেছেন ” অথবা যা সাধারণতঃ এ সব 

ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, আত্মার কাছে .আত্মার এক নিবেদনের মাধ্যমে তার প্রেম 

আকধণ করেছেন? 

ওধেলো। অ'পনাদের নিকট আমার কাতর আবেদন, পান্থনিবাস হতে 

আমার স্ত্রীকে নিয়ে আহ্ছন। আমার সম্বন্ধে তার পিতাঁর সামনে সব কথা তীকে 

বলতে দিন। যদি তার বিবরণের মধ্যে আমার সম্বন্ধে অন্যায় বা আপত্তিকর কিছু 
পেয়ে থাকেন তাহলে যে পদমধাদা আমায় দান করেছেন, যে বিশ্বাস আমার উপর 

স্থাপন করেছেন তা সব কেড়ে নেবেন আমার কাছ থেকে উপবস্ত আমার উপর 

প্রাণদণ্ডের আদেশও দিতে পারেন । 

ডিউক । ডেসভিমোনাকে এখানে নিয়ে এস। 

ওথেলো । বন্ধু তুমি ভালভাবেই জান, সে কোথায় আছে। স্থতরাঁং ওদের 

দেখিয়ে নিয়ে যাও। 

(ইয়াগো ও কয়েকজন অনুচরের প্রস্থান ) 

যতক্ষণ পর্ধস্ত না উনি আসেন ততক্ষণ আমি ঈশ্বরের নামে যথাসম্ভব বিশ্বস্ততাঁর 

সঙ্গে আমি আপনাদের সামনে বলে যাব কেমন করে আমরা দুজনে এই 
প্রেম্সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম । 

শ্ডিউক। আপনি তা ধলুন ওথেলো। 
ও.ুথলো । গর পিতা আমাকে ন্বেহ করতেন এবং প্রায়ই বাড়িতে নিমন্ত্রণ 
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করতেন। উনি প্রায়ই দিনের পর দিন আমার পুরোন জীবনের কথা 
শুনতে চাইতেন । আব আমি স্থদ্ূর বাল্য হতে সেই মুহত্ত পর্যন্ত সব কথা 
বলতাম। উনি শুনতে চাইতেন কত সব বৃদ্ধ, অবরোধ, ভাগ্যের আশ্চর্য 

উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে বছরের পর বছর আমি কাটিয়েছি। কখনো আমি 

বলতাম আমার যত সব বিপদ আর দুর্ঘটনার বথা, বলতাম কেমন করে কত 

মারাত্মক বিপদ থেকে মরতে মরতে কোনরকমে বেচে গেছি, অনমনীয় 

শুর হাতে ধর] পড়ে ক্রীতদাসের মত বিক্রীত হয়েছি, পরে আবার ছাভ। পেয়ে 

পথ চলতে শুর করেছি ; আবার কখনো বা বলতাম কত সব আকাশচুদী পাহাড় 

পর্বত. স্থৃবিশার মরুভূমি আর বড় বড় গুহার কথা; বল:ত বলতে আমিও যেন 

নেশায় জড়িয়ে পড়তাম । আব্ও বগতাম তয়ঙ্কর মানুষখেকো আব সেই সব 
অদ্ভুত মানুযদদের কথ! যা/দর ঘাড়ের নিচে মাথ। গজায়। এই সব কথা শুনতে 
ডেসডিয়োনা খুব ভালবাগত। বাড়িতে কোন কাজ থাকলে মাঝে মাঝে 

তাকে উঠে যেতে হত, কিন্তু কাজট। তাড়াতাড়ি সেরেই আবার এসে বসত 

আর লৃদ্ধ কর্ণকুহর দিয়ে আমাব কথাগুলোকে গিলে খেত। এই সব দেখে 

সময় বৃঝে একদিন তার এক কাতর ও আন্তরিক অন্থরোধে সম্মত হয়ে 
আমার যৌবনের বিভিন্ন ছুরবস্থার কথা ৫বেশ বিস্তারিতভাবে প্রাণ দিয়ে 
বললাম । ছুঃখেব কথা বললেই তাব চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসত। 

আমার দুঃখের কাহিনী শেষ হয়ে গেলে সে কতকগুলো গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাঁড়ত। 

বারবার বলত, এট। সত্যিই বিস্মন্নকর, খুব বিস্ময়কর, .এট1 সত্যিই খুব দুঃখের, 
খুবই সকরুণ, এসব কথা না শুনলেই বরং ভাল হত। তবু সে শুনতে চাইত। 
সে ইচ্ছ; প্রকাশ করত, ঈশ্বর তাকেও আমার মত এমনি বিপদে ফেললে ভাল 

হত। তার কোন প্রিয়জনকে এমনি করে গল্প বলা শেখাতে সে আমায় 

অনুরোধ করত মাঝে মাঝে । তাঁর এই কথায় উৎসাহিত হয়ে আমি আরও 

গল্প বলতাম। সে ভালবেসেছিল আমার জীবনের যত সব অতিক্রান্ত ছুঃখ 
ও বিপদকে। আর আমি ভালবেসেছিলাম আমার দুঃখের প্রতি তার 
অখণ্ড অন্তরের অকৃত্রিম সম.বদনাকে । এটাই হচ্ডে একমাত্র ষাছ যা আমি 
প্রয়োগ করেছি তার উপর । এই যে উনি এসে গেছেন, এবাব গুর সাক্ষ্য গ্রহণ 

করুন। 

ডেসভিমৌনা, ইয়াগো ও অন্চরবর্গের প্রবেশ 

ডিউক। আমার ত মনে হয় ওধেলোর এই কাহিনী আমার মেয়েকেও 

চা 
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অভিভূত করবে। আচ্ছা ব্রাবানশিও, এবার ব্যাপারটা ভালভাবে নিষ্পত্তি 
করে ফেল। মানুষ খালি হাতের থেকে অনেক সময় ভাঙ্গা অন্ত্রও ব্যবহার 

করে। 

ব্রাবানশিও | মহামান্য ডিউক, এবার ওব কথ শুনন। যদি এই অন্থায় 

প্রেমসম্পর্কের মধ্যে আমার মেয়ের অর্ধেক তৎপরতা থাকে, যদি আমি 

অন্যায়ভাবে দোষারোপ করে থাকি মুরেব উপর, তাহলে আমার শিরশ্ছেদের 

আদেশ দিতে পারেন। এবার এস ত মেয়ে। আচ্ছাঃ এখানে যে সব 
ভদ্রলোক উপস্থিত নয়েছেন, তাদের মধ্যে বার বশ্ততা। তুমি সবচেয়ে বেশী 

স্বীকার করো ? 

ভেসডিমোনা। হে আমার পিতা । আমি দেখছি এখানে আমার কর্তব্য- 

বোধ ছিধাবিভক্ত। আপনি আমার পিতা; আমার জীবন এবং শিক্ষা- 

দীক্ষার জন্য আপনার কাছে চিরণে আবদ্ধ। আমি যে শিক্ষাদীক্ষ 

পেয়েছি তাতে আপনাকে উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য আমি। 

এখনো পধন্ত আপনি আমার পিতা এবং আমার সফল কতব্যের প্রাণবস্ত। 

কিন্ত এখানে আমার স্বামীও রয়েছেন। যে পরিমাণ কর্তব্য মা আপনার 
প্রতি পালন করে এসেছেন, আমিও সেই পরিমাণ কর্তব্যই আমার স্বামী এই মুবের 
প্রতি পালন করতে চাই। 

হাবানসিও। হা ভগবান আমি গেলাম! আমার সবন।শ হলো । মহামান্য 

ডিউক, দয় কে আপনি বাঁজকাধ সংক্রান্ত কথাবার্তা বলুন। আমি দত্তকপুত্র 

বা পোষ্পৃত্র গ্রহণ করব সে ভাল, তবু আমার সম্তানঃ যন আর কখনো না 

হয়। মুর, তুমি এদিকে এস। এতদিন আমার যে অমূল্য রত্ব তোমার 

কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম নিবিড়তম আন্তরিক চেষ্টার সঙ্গে আজ সেই 
বত্ুই আমি অন্তরের সঙ্গে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। আমাব আর সন্তান 

নেই। এখন তোমায় এড়িয়ে গেলে আমার ছুঃখ আরও বেড়ে ষাবে। াতে 

আমি আরও কষ্ট পাব। আমার কাজ এবার শেষ হয়েছে মহামান্য ডিউক । 

ডিউক । এবার আমার বিচীরে রায় দিতে দিন, যে বায় আমার মনে 

হয় এই প্রেমিকমুগলকে আপনার সপক্ষে আসতে সহায়তা করবে। যার কোন 
প্রতিকার নেই তার জন্য দুঃখ করেও লাভ নেই । অতীত ক্ষতির জন্য বিলাপ 

করা মানেই আবার নতুন করে ক্ষতিকে ডেকে আনা । যে ধনকে রাখা 

যাবে না তাব ক্ষতিকে সহজভাবে সহ্য করতেই হবে; তাহলে সেই ক্ষতির 
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গুরুত্ব অনেকখানি কমে যাবে। চোর আমাদের কোন বস্ত চুরি করে নিয়ে 
গেলে আমরা যদি হাসিমুখে তা সহা কতে পারি তাহলে সেই চোবরই 

উপহাসের পাত্র হয়ে ওঠ, তাঁর চুরি করাব গুরুত্ব অনেক কমে যায়। বিস্তৃ 

আমর] যদি অপহৃত বধ্র জন্য দুঃখ করি তাহলে আমরা তাপ দ্বাঃ1 হিজরই 

ক্ষতি করি, নিজেদেরই মনে1বলকে নষ্ট করে ফেলি । 

ব্রাবানশিও। তাহলে তকাঁরা আমাদের কাছ থেকে সাইপ্রাস নিয়ে নিক। আমরা 

হাসিমুখে সে ক্ষতি সহ্য করব, সে ক্ষতিকে ক্ষতি বলে মনেই করুব না । কিন্তু দণ্ড 
আর ছুঃখকে নীরবে সহা করা মানেই ধৈঠের কাছ থেকে বিছু ধার কনে তা ছুঃখকে 

দান কর । আপনার এই কথাগুলো এমনই ছ্যর্থবোধক যে তা মিষ্ট বা বিষাক্ত 

ছুইই মনে হতে পারে । কিন্তুকথা কথা। তার ঘ্বালা কখনে মানুষের অন্তরের 

ক্ষত সারে না। আমি বিশ্বে বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করছি, আপনি এবার 
রাজ্যবিষয়ক কথাবাতা বলুন । 

ডিউক | তবীরা বিরাট সামরিক ওস্ততির সঙ্গে সাইগ্রাসের দিকে এগিয়ে 
আসছে । ওথেলো, ওদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালভাবেই জানেন । ওখানে 

আমাদের সামরিক সাজজ্গবও €টুর ব'বস্থা আছে। কিন্তু জনমত আপনাকে 

সেখানে পাঠা,ত চায়, অবশ্য এ জন্মত আপনার বীবত্বব্গ্কক কাধাবলীর 

ফলাফল থেকেই গডে উঠে,ছ। স্থতরাং আপনি সেখানে চলে যান, এই বিবাট 

বিপদসস্কুল অভিযানের ঝুঁকি নিয়ে আপনি আপনাণ নবলন্ধ সৌভাগ কে আরও 
গোৌরবান্বিত কণে তুলুন । 
ওথেলো ৷ মহামান্য সিনেটাবগণঃ নিষ্ুর ভাগ্য আমার জীবনকে এমনই 
ভাবে গড়ে তুলেছে যে যুদ্ধই আমাব জীবনের সঙ্গী, সমবক্ষেত্রই হয়ে উঠেছে 

আমার শযাা। তবে আম ত্বীকাণ করছি, যে কোন ছুঃখকষ্টের মধ্যে 
আনন্দকে খুঁজে পেতে আমার বেশী সময় লাগে না। বর্তমানে আপনাদের 
এই তৃকাঁবিরোধী ্দ্ধে আমি যোগদান কছি। তবে আপনাদের রাষ্ট্রের 
কাছে আমার বিশীত অনুরোধ, আমার স্ত্রীর উপযুক্ত বাসস্থানের যেন ব্যবস্থা 
করা হয় আমাব অবর্তমানে । 

ডিউক। আপনি যদি কিছু মনে নাকরেন তাহলে উনি ওর পিতার কাছেই 
থাকতে পারেন । 

ব্রাবানশিও । আমি তা চাই না। 

ওথেলে৷ । আমিও তা৷ চাই না। 

১২১ 
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ডেসডিমোনা। আমিও তা চাই না। আমি সেখানে থাকব না। বাবার 

চোখে সামনে আমি এধন থাকলে তার অন্বস্তিকর চিন্ত। বেড়ে যাবে। মহামান্য 

ডিউক, আমার সব কথ! কান দিয়ে শুনে আমাব একটি সাধারণ সরল ইচ্ছাকে 

সমথন দান করুন । 

ডিউক । কী তুমি বলতে চাও ডেপভি£মানা ? 

ডেসাডমোনা। আমি আমার হুখ সম্পদের সৌভাগাকে উপেক্ষা করে মুরকে 
ভালবেসেছি তা জগতেব সবাই জানে । আমার স্বামীর গুণাবলীর দ্বারাই 
আমার অন্তরাত্ম! বিষুগ্ধ। তাপ সম্মাণ সাহপ আর বীরত্বের কাছেই আমি 
আমার আত্মার ও জাবশের সমস্ত সম্পদ ও এশ্বধকে উৎসগ করেছি। কিন্ত 

আজ যদি আমার স্বামী যুদ্ধে চলে যান আর আমি একা শান্তির সামান্য 

কীট হয়ে ঘবে থেকে যাই তাহলে আমাব গুণমুদগ্ধ প্রেম এবং অন্তরাত্মা 

অনেকখানি বঞ্চিত হবে নিঃস্ব হবে। তাঁর অন্ুপস্থিতিকালে আমিও 

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শুধু দিন গণে যাব। স্থতরাং আমাকেও তার সঙ্গে 

যেতে দিন। 

ওথেলো। এবার আপনি আপনার রায় দিন। হ্শ্বরের নামে শপথ করে 

বলছি, আমি এমন কোন রায় চাই না যাতে আমার আপন স্বাের 

ক্ষুধা পর্তৃপ্ত হয়। তবে ব্যাপারটা আমি তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে 

দিতে চাই। কিন্তু যদি কেউ মনে করে থাকেন আমার স্ত্রী কাছে থাকলে 

আমাব যৃদ্ধকার্ধে বিদ্ব ঘটবে, তারা ভুল করবেন । প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
যদি নির্মম খেলার ছলে আমাব কর্ণ ও চিন্তার উৎসগুলি বন্ধ করে দিতেন 

তাহলে কখনই আমি জীবনে এত বিপর্ধঘ্ন এত প্রতিকূল অবস্থা জয় করতে 

পারতাম না। তাহলে আমার স্ত্রী আমার সব শক্তি কেড়ে নিয়ে রান্না ঘণে আমায় 

ভরে রেখে দিত, আমার সব সম্মান ভূমিগ্তাৎ করে দিত। 
ভিউক। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী থ।কবেন না যাবেন সেট! আপনার! দুজনে ঘরোয়া- 

ভাবে ঠিক করুন । তবে ব্যাপারটা খুবই জরুরী । য| কিছু করতে হবে তাড়াতাড়ি 
করতে হবে। আপনাকে আজ বাত্রেই রওনা হতে হবে। 

ডেসডিমোনা । আজ রাত্রেই ! 

ডিউক । হ্যা, আজ বাত্রেই। 
ওথেলো । আমি সমস্ত অন্তনের সঙ্গে যেতে রাজী আছি। 

ডিউক। সকাল নায় আবার আমাদের এখানে দেখ! হবে। ওথেলো, 
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আপনি আপনার মনোনীত একজন অফিসারকে এখানে রেখে যান ধিনি আমাদের 

এখানকার খবরাখবর আপনাকে পাঠিয়ে দেবেন, ধিনি আপনার গুণ ও সম্মানের 
উপযুক্ত মর্ধাদা দিয়ে চলতে পারধেন। 

ওথেলো। আপনি যদি কিছু মনে না করবেন তাহলে আমার এই 

সহকর্মীই হচ্ছেন সেই অফিপার। ইনি সৎ এবং বিশ্বাসী। এরই তত্বাবধানে আমি 
আমার স্ত্রীকে বেখে ষাচ্ছি। বাকি জরুরী খবরাখবর আপনি পাঠাবেন। 
ডিউক। তাই হোক। তাহলে এখন বিদায়। (ব্রাবানশিওর প্রতি) মাননীয় 
সিগনিয়র, যদি গুণের মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব না থাকে তাহলে আপনার জামাতা 
কালে! হলেও যথেষ্ট স্থন্দর | 

প্রথম সিনেটার। বিদায় সাহসী মুব। ডেপডিমোনাকে ভাল করে দেখবেন। 

ব্রাবানশিও। আচ্ছা মূর, ষদ্দি ভোমার চোখ থাকে ত ভাল করে লক্ষ্য রাখবে, 
কারণ যে তার পিতার সঙ্গে প্রতারণা ক€তে পাবে 'স তোমার সঙ্গেও প্রতারণ! 

করতে পারে । (সিনেটার ও অফিসারগণসহ ডিউকের প্রস্থান ) 

ওথেলো৷ । তার বিশ্বস্ততা উপর নির্ভব করছে আমার সমগ্র জীবন। সাধু 

ইয়াগো,ঃ আমি আমাব ডেসডিমোনাকে তোমার কাছেই বেখে বাব। আমার 

অনুরোধ তোমার স্ত্রীই তার দেখাশোনা করবে আর তুমি তাদের স্থখস্থবিধার 

দিকে নজর রাখবে । সুন্দরী ডেসডিমোনা, মাত্র আর এক ঘণ্টা বাকি আছে, 

এর মধ্যে আমায় পাঁধিব ও প্রেমগত সব ব্যাপাব সারতে হবে তোমার সঙ্গে । 

উপায় নেই। কালের নির্দেশকে অবশ্যই আমাদের মেনে চলতে হবে। 

€( ওথেলো ও ডেসডিমোনার প্রস্থান ) 

রোডারিগো | ইয়াগে ! 

ইয়াগে!। মহানহৃদয় বন্ধু, কী বলছ দাদা ? 

রোডারিগো । এখন আমি কি কব, তোমার মতে ? 

ইয়াগো। কেন, বিছান।য় গিয়ে ঘুমোবে। 

রোডারিগো । আমি জলে ডুবে মবব, কারও কথা! শুনব না। 

ইয়াগো। যদি তুমি তা করো, তাহলে আমি এর পর কখনো তোমায় ভালবাসব 
না। একথা তুমি কোন দুঃখে বললে? 

রোভাবিগো । জীবন যখন শুধু যন্ত্রণা, তখন বাঁচা মানেই বোকামি। সে যন্ত্রণার 

হাত থেকে একমাত্র মৃত্যুই আমাদের বাচাতে পারে, ম্বত্যুই তখন একমাত্র উপায় 
হয়ে ওঠে । , 
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ইয়াগো। ও শয়তান! দেখ, আমি আটাশ বছর ধরে জীবনকে দেখে 

আসছি। আমি জীবনের ভাল মদ লাভ ক্ষতি কাকে বলে জানি। আমি 
কিন্তু এমন একটি মানুষকেও দেখিনি যে নিজেকে ভালবাসে । যে নিজেকে 

ভালবাসে সে কখনো আব কারো ভালবাসার জন্যে মরতে যায় না। আমি 

যদি কখনো! একটা মুখগীর ভালব!সার জন্রো ডুবে মরব বলি, তাহলে আমাকে 

মানুষের পর্বতে বেশ্ন বলে ডাঁকবে। 

রোভারিগো। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আ'ম শ্বীকার কন্ছি এটা 

আমার পক্ষে লজ্জার কথা, কিন্তু আমাব গুণেন মধ্যে এমন (কোন জোস নেই যার 

দ্বারা এ দোষটা আমি দল কথতে পাৰ্তি। 

ইয়াগো। গুণ? দল! ও সব গুণটন কিছু না। আমরা যা হবার তা 

এমনিতেই হই । আমাদের দেহটা হচ্ছ আমাদের বাগান আন আমাদের 

ইন্ডা হচ্ছে সে বাগ!নের মাপী। সেই বাগানে কে কি ধরনের গাছ পু'তবে, 

কে কতখানি পরিশ্রমের সার দিয়ে সেগাছকে বড়করে তুলতে পারবে তারই 

উপর নির্র ক'বে ব!গানের ফলন। সেটা নিভর করে আমাদের ইচ্ছা আর 

ক্ষমতান উপর । মাশীষ'্দ অলস হয় তাহলে গোটা বাগানটাই হয়ে উঠবে 

ধন্ধ্যা। আমাদে; জীবন দেখবে দুটো দিক আছে _তৃক্তি আর ইন্দরিয়বৃত্তি। 
এই দুটো দকের মধে; যদ ভারসাম্য নাথাকে তাহলে রক্তেন উচ্্রাস আর 

আমাদের ইপ্ডিয়বুত্তী এচতা ও মত্ততা আমাদণ জীবনকে নিয়ে যাবে পদে 

পদে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দিকে । কিন্তু উপযুক্ত যুক্ত? ছাণা আমাদের জীব'নপ 

যত সব বিদ্ধ আবেগ, দেহগত ক্ষুধা আর অপংযত কামনা বাসনাকে শান্ত ও 

শীতল করতে হবে। আমি দেখছি তুমি ভাপব।সাকে মনে ভাব শুচিশুত্র একটি 
ফুলের কুঁড়। 
রোভারিগে। । না, তা কেন হবে?” 

ইয়াগো। আসলে ভালবাসা হলে। ব্ক্তের কামনা, ইচ্ছ! এক উচ্চ খল অভি- 

গ্রকাশ । দেখ, প্রত মানুষ হবার চেষ্টা কবো। ডুবে মন্বে? কেন, 

বিড়াল আর অন্ধ কুকুরছানাগুলোকে ডুবিয়ে যার। আমি তোমার বন্ধু হিসেবে 

প্রতিজ্ঞাবন্ধ। আমাদের £ই বন্ধুত্বের বন্ধনের দৃঢ়তা কোনদিন শিথিল হবে না। 

বন্ধু হসেবে এখনই আমি তোমার সবচেয়ে বেশী ভাল করতে পারি। এখন 

কিছু টক! জমাও ত। তারপব মুখে দাড়ি রেখে প্রতীক্ষা করে চল। আমি 

বরছি, টাকা সঞ্চয় করো । বেশীদিন ডেসডিমোন! মুরটার প্রতি তার ভাল- 
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খাসাকে ধরে রাখতে পারবে না আর মুরটা নিজেও তা পারবে না। এখন 
শুধু টাকা জমিয়ে চল। মেয়েটা প্রথমে শুরুতে খুব জাবিভুরি করেছিল, 

পরিশেষে বিচ্ছেদ হতে বাধ্য। টাকা জমাও। মুবগুলোর মতিগতি চিরদিন 

স্থির থাকে না, «র| ঝড় পরিবর্তনশীল ; ধত পার টাক! জমাও। যে খাদ্য এখন 

তার কাছে স্থস্বাহু বলে মনে হচ্ছে, এত স্থস্বাহু যে তার লোভে পঙপাল ছুটে 
আসছে তার কাছে, হুদিন পবে সে খাছ্য তেতো ওষুধের মত বিশ্বাদ মনে 

হবে। যৌবনটা চলে গেলেই মেয়েটার পরিবর্তন হবে। লোকটার দেহের 
ছারা ও নিজে চরম দেহগত তৃপ্তি পেলেই নিজের ভুল ও বুঝতে পারবে। 
স্থতরাং এখন থেকে কিছু সঞ্চয় করে চল। নিজেকে যদি ধিকার দিতে 

চাও তাহলে না ডুবে অন্যভাবে তা করতে পান। যতদুর সম্ভব টাকা কর দেখি, 

যদি ভ্রান্তিস্থলভ একজন বর্বর উপজাতির সঙ্গে আমার যথেষ্ট পার্থক্য থেকে থাকে, 

যদি 'ভনিসের একজন মাজিত সুক্ষ ধৃদ্ধিসম্পন্ন ভদ্রলোক বলে আমায় স্বীকাব করে 

নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আমি বলছি তুমি মে-ঘটাকে একদিন উপভোগ করবেই। 

স্থতরাং টাক! জমাও। তুমি ডুবে মববে? নাঃ না তা কখনই হবে না। তার 
ছুঃখে তার বিরহে ডুবে না মরে বরং তাকে পাওয়ার আনদ্দের আতিশষ্যে 
ধীসিকাঠে ঝোলগে যাও। 

রোডারিগো। যদি আমি ব্যাপারটার উপর নিভর করি তাহলে তুমি কি 
তাড়াতাড়ি আমার আশা পূরণের বাবস্থ৷ করে দিতে পার। 

ইয়াগো | 'এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, বিশেষ করে আমার সম্বন্ধে । 
যাও টাকা জমাও গে । আমি তোমায় «এর আগে বারবাণ বলেছি, আবার বলছি, 

মুবটাকে আমি দেখতে পারি না, আমি তাকে ঘ্বণ। করি। আমার যা কারণ 
তোমারও সেই কারণ। ছুটো কা“ণই আন্তরিক “বং যুক্তিপূর্ণ। স্থতরাং এস 

আমরা দুজনে যৌথ প্রচেষ্টায় মুণের উপর প্রতিশোধ নিই। কালের গর্ভে 
এমন অনেক ঘটনা আছে যা কালক্রমে ধীরে ধীরে (বরিয়ে আসবে। যাও, 

টাকা জমাওগে। “আগামী কাল আবার এ বিষয়ে আলোচনা! হবে। এখন 

বিদায়। 

রোডারিগো । সকালে কোথায় আমাদের “দখা হবে ? 

ইয়াগো । আমার বাড়িতে । 
রোভারিগো । আমি ঠিক সময়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হব। 
ইয়াগো। যাও বিদায়। শুনছ রোভারিগো? 
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রোডারিগে! । কি বলছ ? 

ইয়াগো । আর যেন ডুবে মরতে যেও নাঁ। শুনলে? 
রোভারিগেো । আমার পরিবর্তন হয়েছে, আমার সে আমি আর নেই । 

ইয়াগো । যাও, বিদায়। প্রচুর টাক! জমাবে। 
রোডারিগো । আমি আমার সব জমিজমা বিক্রি করব । 

(প্রস্থান ) 
ইয়াগো। এইভাবে আমি একটা বোকা লোককে দিয়ে আমার কিছু বৌজগারের 
পথ করে নিলাম। কোন কিছু লাভ না থাকলে শুধু শুধু ওই বোকা লোকটার 
কাছে আমার অজিত জ্ঞান বিদ্ভার অপচয় করা মানেই বেনার বনে মুক্তো ছড়ানো। 

আমি মুরকে ঘ্বণা করি। এখন বাইরে পাচজনে বলছে আমার অফিসের কীজকর্ণ 
আমার বাড়িতেই স্বাধীনভাবে করার বাবস্থা করেছে মুর । জানি না কতদুর তা 

সত্যি। তবে এখনও আমার সন্দেহ আছে 'এবং আমাকে নিশ্চিত হতে হবে এ 
বিষয়ে। এখন অবশ্য সে আমাকে ভালভাবেই বশ কবেছে। তবে আমি আমার 

উদ্দেশ্টমত ঠিকই কাজ করে যাব। এখন দেখি কি কতদ্বর করতে পারি। 
ক্যাসিওই হচ্ছে এ বিষয়ে উপযুক্ত লোক। তার পদ আমাব লাভ করতে হলে 

এবং আমার উদ্দেস্থ্য সফল করে তুলতে হলে আমায় ছুিক থেকে চাতুরী খেলতে 
হবে। কিন্তু কেমন করে সেইটেই হল কথা। আচ্ছা দেখা যাক। কিছুকাল 

পরে এই বলে ওথেলোর কানটাকে ভারী করে তুলতে হবে যে সে তার স্ত্রীর 

প্রতি খুব বেশী অন্গরক্ত। তারপর এমন একটা লোককে খুজে বার করতে হবে 

যাকে সে সন্দেহ করতে পারে এবং যার দ্বারা তার স্ত্রীর বিশ্বস্ততা নষ্ট হতে পারে। 
মবরটা বেশ খোলাখুলি ন্বভাবের, মনে খল কপটতা কিছু নেই । সব লোককে 
ও সং ভেবে বিশ্বাস করে। ওকে গাধাব মত নাকে ধরে ঘোরানো যেতে 

পারে। পরিকল্পনাট] প্রায় হয়েই গেছে। নরক আর অন্ধকারের মধ্যে যার 

জন্ম সেই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাটাকে ধীরে ধীরে বাইরে পৃথিবীর আলোতে নিয়ে 
আসতে হবে। 

দ্বিতীয় অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্ত। সাইপ্রাস । 'একটি সমুদ্র বন্দর । 
দুইজন ভদ্রলোকসহ সাই প্রাসের গভর্নর মেণতানোর প্রবেশ 

যোতানো। এই অন্তরীপ হতে সমৃত্রে কি দেখছেন ? 
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১ম ভদ্রলোক । কিছুই না। দেখছি কেবল ত্রঙ্গায়িত বিশাল জলরাশি । 

আকাশ আর সমুদ্রের মাঝখানে কোন জাহাজের চিহও দেখতে পাচ্ছি না। 

মেশতানো। আমার মনে হয় ঝড়ের গর্জনটা স্থলের উপরেই বেশী। এর 

আগের কোন ঝড়ে আমার দুগগাঁকাঁর এমনভাবে দ্বতি্রস্ত হয়নি। এই 
ঝড়ের প্রকোপটা সমুদ্রেও যদি এমনি হয় ভাহলে জাহাজেন হাড় পাঁজরা ত 

দুরের কথা, পাহাড় পর্যস্ত ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাবে। এর ফল কীই বা আমরা 

আশা করতে পারি। 

২মু ভদ্রলোক । তুকাঁ রণত্বীগুলো পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। 
ওইসব ইততস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জাহাজগুলো শূন্য উপকুলভাগে দাড়িয়ে থাকার 

চেষ্টা করছে আর অসংখ্য বাহতাড়িত বিশ্ুুন্ধ তবুহ মালা পর্বতঞঙমাণ স্পধায় 

যেন আকাশের মেঘগুলোকে ছিড়েখু*ড়ে দিচ্ছে । দেখে মনে হচ্ছে উন্মত্ত 

ঢেউগুলো যেন সুদুর মেরুপ্রদেশের দিগন্তবর্তী কোন জলস্ত অগিবুণ্ডে জলের 

অঞ্জলি দিচ্ছে । ঝড়ের এই ধ্বংসলীলা দেখতে আমার মোটেই ভাল 

লাগেনা। 

মোতানো। তুকী বণত্বীগ্ুলো যদি (নার করতে না পায়, যদ্দি কোন 
আশ্রয় না পায় তাহলে তারা নিশ্য় ডুবে যাবে। তারা এ আঘাত কিছুতেই 

সহা করতে পারবে না। 

তৃতীয় ভদ্রলোকের প্রবেশ 

৩য় ভদ্রলোক । খবর আছে। তোমাদের যৃদ্ধের দফা ত শেষ। এই ঝড় 

একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে তুকাঁদের। তাদের সব পরিবল্পনা নম্যাৎ 
হয়ে গেছে । ভেনিসের একটি জাহাজের লোকের! নিজের চোখে দেখেছে 
তৃকঁদের জাহা জগুলো কিভাবে ভেঙ্গে চুরে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে 
পড়েছে । | 
মেণাতানো । কিন্তু কেমন করে! এটা কি সত্যি? 

৩য় ভদ্রলোক । জাহাজটা ত এসে গছে এখানে । নোঙর করা হয়েছে, 

নাম “ভেরোনেসা” বীর মুর ওথেলোর সহকর্মী মাইকেল ক্যাসিও তীরে এসে 
উঠেছেন। মুর অবশ্ত এখনও সমুদ্রে আছেন। তিনি সাইগ্রাসের পক্ষে এ 

যুদ্ধে যোগদান করতে এসেছেন। 

মোতানো। এতে সত্যিই আমি আনন্দিত। ওথানকার গভর্নর সত্যিই 
উপযুক্ত বাক্তি। 
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ওয় ভদ্রলোক । তুকীদের ক্ষয়ক্ষতি স্্ধে ক্যাপিও স্থখবর আনলেও তাকে 
বিষর দেখাচ্ছে । কারণ ভত্ঙ্কর ঝড় তারা পরম্পরে বিছিন্ন হয়ে যায়) 

তাই তিনি মু.রর নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন৷ করছেন। 

মৌতানো। ঈশ্বর যেন তাকে নিরাপদে রাখেন। তিনি এর আগেও 

আমাদের পক্ষে কাজ করেছেন। যুদ্ধের কাজ তিনি থুব ভাল জানেন। 
চল আমবা এখন সমুদ্কুঃল যাই। বীব ওথেলোর জাহাজটার দিকে নজর 

রাখিগে। এখন সমুদ্বের নীল আর আকাশে? নীল একাকার হয়ে গলেও সেই 

অস্পষ্টতার মাঝে জাহাজটাকে খুজে বের করতেই হবে। 

৩য় ভদ্রলোক। চলুন তাই যাই। প্রতিটি মুহূর্তেই আমা তার আগমন 
প্রতাশা করছি । 

ক্যাসিওর প্রবেশ 

ক্যাসিও। সম্রকূশলী এই দ্বীপপুঞ্জের বার যোদ্ধাগণ, ধন্যবাদ । আমাদের 
মুরের পক্ষ থেকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন ঈশ্বরে কাছে প্রার্থনা করুন, 

প্রাকৃতিক ছুধোগের হাত থেকে তিনি যেন রক্ষা পান । 

মেশতানো । তার জাহাজট। ভাল ত? 

ক্যাসিও। হ্যা, তার জাহাজের কাঠগুলে! খুবই শক্ত আর চালকও খুবই দক্ষ । 

স্থতরাং আমি আশ! করছি, নিশ্চয়ই তাঁণা ভাল আছেন, ' মৃত্যুর কবলে 

পড়েননি । (ভিতরে, “জাহাজ' “জাহাজ বলে চীৎকার ) 

| জনৈক দ্তের প্রবেশ 
ক্যাসিও। গোলমাল কিস * 

দ্ুত। গোট! শহর খাপি। সব লোক সমুদের কুলে গিয়ে হাজির হয়েছে। 

“জাহাজ? 'জাহাজ' বলে চীৎকার করছে । 

ক্যাসিও। আমার আশা এবার বোধহয় সত্যি হতে চলেছে । ( তোপধবনি ) 

২য় ভদ্রলোক । মনে হয় আমাদের বন্ধু এসে গেছেন । ভীরই সৌজন্যে এই 
তোপব্বনি। 

ক্যাসিও। দয়! কবে বাইরে গিয়ে একটু দেখুন এবং আমাদের সত্য খবরটা 
দিন, কে এল। 

২য় ভদ্রলোক । যাচ্ছি। 

মোতানো | আচ্ছ! বন্ধু, আপনাদের সেবাপতির কি বিয়ে হয়েছে? 

কাসিও। এ বিষয়ে তিনি বিশেষ সৌভাগোর অধিকারী । তিনি এমনই 
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এক লৌ'দর্ষেব খনিকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করেছেন যাঁর রূপসৌন্দর্ধ অবর্ণনীয়, যার 

প্রতিরূপ বা প্রতিমৃতি স্থষ্টি করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব না। 

দ্বিতীয় ভদ্রলোকের পুনঃগ্রবেশ 
তাহলে কে এল? 

২য় ভদ্রলোক | ইয়াগো নামে এক সেনাপতি মুরের সহকর্মী । 
ক্যাসিও। খুব তাড়াতাড়ি এবং ভালভাবেই গুরা এসে পড়েছেন। দেখে মনে 
হচ্ছে দুরস্ত ঝড়, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, গর্জনশীল বাতাস, সমুচ্চ পাহাড়, পুক্বীভূত 
বালুকারাশি-_এদেরও সৌন্দর্যবোধ আ.ছ আর সেই সৌন্দর্যবোধের তাড়নায় এরা 
এদের স্বভাবন্ুলভ ধবংসক্ক্রিয়ার কথা ভুলে গিয়ে অসামান্ত সুন্দরী ডেসভিয়োনার 
পথকে নিরাপদ ও নিখিপ্র করে তুলেছে । 

মোতানো। কেসে” 

ক'া।সও। যার কথা একটু আগে বলছিলাম, আমাদের ক্যাপ্টেনের ক্যাপ্টেন, 

যিনি এতদি" ইয়াগোর তব্বাবধানে ছিলেন । ওর কথা চিন্তা করতে না করতেই 

উনি নিজ এখানে এসে গেলেন। হে দেবতা জোভ, দয়া করে ওথেলোকে 

রক্ষা করে।, তুমি তোমার নিজের জোড়াপ নিঃশ্বাস দিয়ে তার জাহাজটাকে গতি 

দাঁও, যাতে সে জাহাজট। ওখানকার প্রভূত উপকার সাধন কন্তে পারে, যাতে 

তিনি অবিলম্বে তাব উদ্ধিগ্রমনা ডেসডিমোনাব বাহুলগ্ন হতে পারেন, আমাদের শীতল 

হয়ে থাকা উদ্ধমকে আবার উত্তপ্ত করে তুলতে পারেন এবং সার! সাইপ্রাসকে 

দুশ্চিন্তার কবল থেকে বাঁচাতে পারেন। 

ডেসডিমোনা, ইয়াগো, এমিপিয়, রোডারিগে। ও অন্ুচরবর্গের প্রবেশ 

দেখ, দেখ, আমাদের নবাগত জাহাজের প্রকৃত সম্প্দ সশরীরে এখানে উপস্থিত । 

সাইপ্রাসের অধিবাসীবৃন্দ, নতজান্থু হয়ে অভ্যর্থনা করো এই নারাকে। 
স্বাগতম দেবী। ঈশ্বরের অরুপণ কৃপা বধষিত হোক আপনার উপর। 

ডেসডিমোনা ৷ ধন্বাদ বীর ক্যাসিও, এখন আমার স্বামীর খবর কি? 

ক্যাসিও। তিনি এখনও পর্ধন্ত এসে পৌছাননি। কিছু খবরও পাইনি। তবে 
মনে হয় তিনি ভালই আছেন এবং খুব শীগ গির এসে পড়বেন। 

ডেসডিমোনা । কিন্তু আমার যেভয় হচ্ছে। কেমন করে আপনারাছাঁড়াছাড়ি হলেন? 

ক্যাসিও। আকাশ ও পমুদ্রের তুমুল ঝগড়াই আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল। 

(ভিতরে “জাহাজ, “জাহাজ' বলে চীৎকার ) 

শুনুন, নিশ্যয়ই জাহাজ দেখা গেছে। ( তোপধবনি ) 



৩৩০ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

২য় ভদ্রলোক । নিশ্চয়ই আমাদেব কোন বন্ধবরকে পেয়ে তারা অভ্যর্থনা 
জানাচ্ছে। 

ক্যাসিও। কণম্বর শুনে তাই মনে হচ্ছে । তবে একবার বাপারটা দেখুন ত। 

(২য় ভদ্রলোকের এ্স্থান ) ( এমিলিয়ার প্রতি ) আমুন আসুন। আমি আমার 

স্বভীবনলভ কায়দায় গুঁর প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করছি বলে তুমি যেন কিছু মনে 
করো না । আমি এইভাবে সৌজন্য প্রকাশ করে থাকি। 

( পমিলিয়াকে চুম্বন) 

ইয়াগে!। উনি যতটা আমায় গুর জিব দান কপ্নে ততটা (ঠট আপনাকে 
দেবেন কি? 

ডেসডিমোনা । না, উনি মোটেই ঝগড়াটে নন, মোটেই বেশী কথা বলেন না । 

ইয়াগো। আমি তাজানি। তবে আমি আমাদের মাননীয়া লেডির সামনে 
সত্যি করে বলছি, আমি ঘুমোবার সময় বিছ্বানায় গিয়ে দেখেছি উনি মুখে কোন 
কথা না! বললেও মনে মনে চিস্তা করেন তখন। আর ওর সেই সোচ্চার চিন্তা 

দিয়ে আমায় ভঙ্সনা কবেন। 

এমিলিয়!। তুমি শুধু শুধু একথা! বলছ। 
ইয়াগো । থাম, থাম। তোমরা হচ্ছ ঘরের বাইরে ছবির মত. বৈঠকখানা ঘরে 

ঘণ্টা, রান্না ঘরে বনবিড়াল, একটু রুষ্ট হলেই শয়তান আর আঘাত পেলেই সাধু; 
ঘরকল্না করতে গিয়ে খেলা করো আর ঘৃমোতে গিয়ে ঘরকন্না করো । 

ডেসডিমোনা1 | এট কিন্ত আপনার অহেহক নিন্দা ছাড়া আব কিছুই না। 

ইম্াগো। আমি যা বলছি সব সত্যি; তা নাহলে আমায় তুকণ বলবেন। 
আপনার বিছানায় গিয়ে ঘরকন্যা করেন আর বিছানা থেকে জেগে খেলা 

করেন। 

এমিলিয়! । তুমি আমার প্রশংসা কখনই করবে না। 

ইয়াগো। না. আমাকে তা করতে বলো না। 
ডেপডিমোনা। যর্দি আপনাকে আমার প্রশংসা করতে হয় তাহলে কি 

লিখবেন? 

ইয়াগো । দয়। করে আমাকে তা করতে বলবেন না । কারণ পমালোচন৷ করাই 

হলো আমার কাজ। 

ডেসডিমোনা । আচ্চা এবার কাজের কথায় আসা যাক । কেউ কি বন্দরে 

দেখতে গেছে? 
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ইয়াগো। হ্যা ম্যাডাম । 
ডেসডিমোনা । আমার মনে স্থুখ নেই। কিন্তু মনটাকে আমি কিছুক্ষণ অন্য 

দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে আমার আসল ভাবটাকে চেপে রাখতে চাই । এবার কেমন 
করে আমার প্রশংসা করবেন ? - 

ইয়াগো । আচ্ছা তা করছি। তবে এটা আমার নিজন্ব উদ্ভাবন । পাখি ধরার 
ফাদ থেকে যেমন আস্তে আস্তে আঠা বেরিয়ে আসে তেমনি মাথা থেকে সাক্ষাৎ 

জ্ঞানবৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং যেন আকপাক করতে কবতে বেরিয়ে আসেন। 

ধদি সে দেবী একই সঙ্গে সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী হন তাহলে তার ফল হয় বৃদ্ধি আর 

সৌন্দর্য । একটি হলো ভোক্তা আর অন্যটি হলো ভোগ্য। । 
ডেসডিমোনা। ভালই ত বললেন। কিন্তু যদি তিনি বৃদ্ধিমতী অথচ দেখতে 

কালো হন? 

ইয়াগো ৷ বুদ্ধিমাতি অথচ কালো হলে তিনি এমন একজন সাঁদা লোককে অবশ্যই 
খুঁজে নেবেন যে তাপ কালোর উপযুক্ত জবাব দেবে । 

ডেসডিমোনা। এটা কিন্তু নিন্দার কথা হলো! । খুব খারাপ কথা । 

এমিলিয়া। যদি তিনি সুন্দরী অথচ বৃদ্ধিহীনা হন ? 

ইয়াগো। তা কখনো হতেই পাবে না। স্থ'দরীরা কখনই বোক৷ হয় না । যত 

বোকাই হোক, ঠিক তার লোক জুটে যাবে, ঠিক তার সন্তান সন্ভতি থেকে 
যাবে। 

ডেসডিমোনা'। কিন্তু যার বোকা আর বদমাস তাদের আপনি কি বলবেন? 

ইয়াগো । একই লোক কখনই বোকা আর বদমাস হতে পারে না । বোকারা 

অনেক সময় ভাড়ামি করে, জ্ঞানী লোকদের মতই বাজে .কথা বলে বসিকত৷ 
করে। 

ডেসডিমোনা । এ হচ্ছে এক বিরাট অজ্ঞতা ষ! খারাপকে ভাল বলে প্রশংসা 

করে। আচ্ছা, যে নারী সত্যি সত্যি ভাল, যে হিংসাকে জয় করে গুণের 

হবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, তাকে আপনি কি বলে প্রশংস৷ 
কববেন। 

ইয়াগো। আমি প্রশংসা করব সেই নারীকে ষে সুন্দরী কিন্তু অহঙ্কারী নয়, 

যার জিব আছে কিন্তু যে বেশী কথা বলে না, যার সোনাদানা আছে প্রচুর 
কিন্ত সে সম্পর্কে কোন উল্লাস নেই; ক্রোধ আছে কিন্তু কোন প্রতিশোধ- 
বাসন! নেই, যার বুদ্ধির কোন অভাব নেই, যে চিন্তা করতে পারে, কিন্তু মনের 
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কথা কাউকে খুলে বলে না, যার পিছনে অনেক প্রণয়ী ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু সে 
নিজে একবারও গিছন ফিরে কারো পানে তাকায় না। যদি মানুষ হতে হয় 
এমনি মানুষই হতে হয়। 

ডেসভিমোনা। ওর সিদ্ধাস্তটা একেবারে দুর্বল এবং অর্থহীন | এমিলিরী, উনি 

তোমার স্বামী হলেও গুর কথ তুমি শুনো না। আপনি কি মনে করেন কাসিও, 
উনি কি উদ্ধার অথচ অধামিক পরামর্শদাঁতা নন? 

কাসিও। এমনি উনি ঘরোয়াভাবে কথাবার্তা বলছেন মাণডাম। উনি পাণ্ডিতয 
থেকে হৃদ্ধটাই ভাল বোঝেন। 

ইয়াগো। (স্বগত) কাসিও গুঁব হাতের তালুটা ধরে কথা বলছে। আবার 

ফিস ফিস করে কথা বলছে। ভালই হচ্ছে। বাপারটা খুব তুচ্ছ হলেও 
কাসিওর মত ঝড় ধূরদ্ধর মাছিও এর্কাদে আটকে যেত পারে। আবার ওর 

দিকে চেয়ে হাসা হচ্ছে। বেশ বেশ হাস, আমি তোমাদের বিয়ে দিয়ে রব । এই 

ছল চাতুরীর খেলা খেলতে গিয়ে যদি তোমার লেফটন্যান্টের চাকরি চলে যায় 

ত যাক না, তুমি ত দিবা তোমার তিনটি আন্গুল বারবার চুম্বন করে ওর 
প্রতি সৌজন্য জানাচ্ছ। আবুলগুলো৷ আবার ঠোঁটে ঠেকাচ্ছ? ওটা কি 
ইন্জেকশানের সিপিপঁ? ( জয়ঢাকেব শব্দ) 
নিশ্চয়ই মূর। আমি তার জয়চকের শব জানি। 
ক্যাসিও। হা, সত্যিই তাই। 

ডেসডিমোনী। চলুন আমর! তাকে অভাথনা কবি। 

ক্যাসিও। দেখ, কোথায় উনি আসছেন । 

( ওথেলো ও অনুচরবণ্রর প্রবেশ ) 

ওথেলো ৷ হে আমার স্থু «রী বীরাঙ্গনা! 

ডেসডিমোনা। হে আমার প্রিয়তম এথেলো]। 

ওথেলো। তোমাকে এখানে আসার আগে পৌছতে দেখে আনন্দে সঙ্গে 

 বিশ্বয় অঙ্থভব না করে পারছি না । হে আমার আত্মার আনন্দ, এতিটি ঝড়ের 
পর যেন এমনি শাস্তি নেমে আসে। প্রতিটি বিপদসংকুল সমুদ্রযাত্রার পর যদি 

এমনি করে তোমার দেখা পাওয়া যায় তাহলে সে যাত্রাই যেন আমার 

নিত্যসঙ্গী হয়। আমার কেবলি ভয় হচ্ছে, আজ আমার আত্ম৷ যে পবিপূর্ণ 

আনন্দ লাভ করেছে দে আনন্দের তুলনা আর কি ভবিষ্যতে আমার ভাগো 

জুটবে? 
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ডেসডিমোনা। আর কিছু হোক না হোক এট! ত নিশ্চিত যে আমাদের 

ভালবাসা আব আনন্দ বেড়ে চলবে দিনে দিনে । 

ওথেলো । মঙগলময় ঈশ্বর যেন তাই করেন। তবে আমার মনে হয় '॥ আনন 
অপরিসীম । '£তখানি আনন্দ আর কখনো পাওয়া যাবে না। আজকে 

এই আনন্দই, প্রাণভরে আমরা উপভোগ করি। এর পর যত ঝগড়া পারব 

আমর! দুজনে করধ । ( পরস্পর চুগ্ধন করল ) 

ইয়াগো। (স্বগত) এবার তোমরা ঠিক কথাই বললে। আমি এমন ফাঁদ 
পাঁতব যাতে উপর থেকে কিছু বৃঝতে পারবে না । 

ওথেলো ৷ “খন প্রাসাদে চল। খবন দা, যুদ্ধ শেষ। তুকাঁরা সব ডুবে 
মন্ছে। এঘ্বীপের লোকেরা সব কেমন আছে ”গ ডেপডিমোনা, তোমাকে 

ওর! ভালভাবেই বরণ করে নেবে । আমি ওদের কাছে যথ্ট ভালবাসা পেয়েছি । 

আচ্ছা ভাই ইয়াগো» আমা? মালপত্রগুলো জাহাজ থেকে নামিয়ে এনে এ দুর্গের 

উপরে তুলুন । উনিও খুব ভাল লোক । এস ডেসডিমোনা. সাইপ্রাসে আবার 

আমাদের .দখা হলো । 

( ইয়াগো « রোভারিগো ছাড়া সকলের প্রস্থান ) 

ইয়াগো। (একজন গমনোনুখ বাক্তিকে ডেকে) তুমি বন্দরে আমার সঙ্গে 
দেখা করছ? € বোডারিগোর প্রতি) «দিকে এস। তোমার সাহস আছে? 

লোকে বলে প্রেমে পড়লে অনেক খারাপ লোকও ভাল হয়ে যায়__আমার কথা 

শোন। আজ রাব্রে আমাঁদের লেফ টন্যাণ্ট পাহারাদারদের উপর নজর বাখবে। 

ডেসডিমোনা সরাঁসবি তার প্রেমে পড়েছে । ূ 
রোডারিগো। তার প্রেমে ? কেন এটা কখনই সম্ভব না। 

ইয়াগো। তোমার আঙ্গুলগুলো! এইভাবে রাখ তারপর তোমার আত্মাকে 

জিজ্ঞাসা কর ত। আমার কথা শোন। মুবটার কাছ থেকে যত সব 

আজেবাজে মিথ্যে কাহিনীগুলো শুনে মেয়েটা প্রথমে তাকে ভীষণভাবে 

ভালবেসে ফেলে । কিন্তু এটা তুমি মনে কবো ন! যে, শুধু কথার কচকচির জন্য 

মেয়েটা এখনও তাকে ভালবেসে যাবে। যে চোখ দিয়ে একদিন মূরটাকে 
দেখেছিল সে চোখ এখন নিশ্চয়ই ক্লাস্ত ও বিরক্ত হয়ে গেছে; এখন শয়তান- 

টাকে দেখে কোন আনন্দই পায় না। খেলতে খেলতে রক্তে যখন ক্লান্তি বা 

বিমুন আসে, তখন নতুন করে তাঁকে উত্তেজিত করতে হয়, নতুন করে তার 
ক্ষুধায় তৃপ্তি যোগাতে হয় ! সৌন্দর্য, সহান্ুুভৃতি, নতুন নতুন চালচলন, আদব- 
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কায়দা ওইগুলোই হলো সে ক্ষুধার খাগ্য আর এগুলোর কোনটাই মুরের নেই। 

এই সব সুযোগ স্থবিধা না পেয়ে তার সুকুমার সৌন্দর্যান্ুভৃতি আহত ও 

অপমানিত বোধ করবে, অসন্তোষ প্রকাশ করবে এবং পরিশেষে মুরটাকে ঘ্বণা 

করতে শুরু করবে। ম্বভাবতই মেয়েটা তখন আর কাউকে পছন্দ করবে । 

তা যদি হয় তাহলে সেদিক দিয়ে ক্যাসিওর দাবিই এই সৌভাগ্যলাভে 
সবচেয়ে বেশী । লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান হলেও খুব সুন্দর কথা বলতে 

পারে। তার গোপন ভালাবাসাটাকে বেশ ভদ্রভাবে কায়দা করে হাবে-ভাবে 

প্রকাশ করতে পারে। সে ছাড়া আব কেউ নেই। সুক্ষ বৃদ্ধিসম্পন্ন একটা 
মস্ত জ্য়াচোব ষে সুযোগ বুঝে কোপ মারতে পারে সে স্থযোগও ঠিক খুঁজে 
নিতে পারে। স্থযোগ খুজে নেবার চোখ থাকা চাই, হ্ষোগ কখনো 

আপনা থেকে আসে না হাতের মুঠোর মধ্যে । তাছাড়া শয়তানটা দেখতে 
ভাল, বয়স কম, কাঁচা বৃদ্ধির এক তরুণী মেয়েছেল যা যা চায় তা সবই 

আছে ওর মধ্যে । লোকটা ভয়ঙ্কর রকমের শয়তান আর এর মধ্যেই মেয়েটার 

মনে ধরে গেছে লোকটাকে । 

রোডারিগো । আমি ত মেয়েটার মধ্যে এমন কিছু দেখিনি। আমার তা 

বিশ্বাস হয় না। এখন সে সব দিক দিয়ে খুব ভাল অবস্থায় আছে। সব দ্দিক 

থেকে স্থথে আছে। 

ইয়াগো। ধাঃ। খুব সুখে আছে! খুব ভাল আছে' হ্যা, সে যে মদখায় 

তা আঙ্গুরের তৈরি এবং তা ভাল। সে যে পুডিং খায় তাও ভাল। কিন্তু তাকে 
স্থখ বলে না। সেষদি সুথী হত, তার ভাগ্যে হুখ থাকলে সে মুরকে ভালবাসত 

না। সেদিন তুমি ক্যাসিওর হাতের তালুট! নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখনি ? 
সেদ্দিন লক্ষ্য করনি ? 

রোভারিগো । হ্যা, দেখেছি ; কিন্তু ওটা £কটা সৌজন্য ছাড়া আব কিছুই না। 

ইয়াগো। আরে কি বলছ? হাতটা নিয়ে বেশ ঘশটাঘটি করেছে। ওটা 

হচ্ছে ওর অন্তরের কামনা আর কুমতলবের অন্পষ্ট স্থচনা আর ভূমিকা । 
ওদের ঠোঁটছুটে! পরস্পরের এত কাছাকাছি হয়েছিল যে ওদের নিঃশ্বাসগুলো৷ 

মিশে যাচ্ছিল একে অন্তের মধ্যে। রোভারিগো তুমি জান না। এর মধ্যে 
শয়তানি চিন্তা আছে। এই সব আহ্ুষর্গিক ছোটখাটো কাজগুলোর মধ্য 
দিয়েই প্রেম গড়ে ওঠে । যাকগে, আমি যা বলছি শোন। আমি তোমাকে 

ভেনিস থেকে এনেছি। আজকের রাতটা একটু লক্ষ্য করো, আজকের রাতের 
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পাহারার ভারটা আমি তোমার উপরেই দেব। কাাসিও তোমায় চেনে না, আমি 

অবশ্ঠ তোমার কাছাকাছিই থাকব। আচ্ছা, কোন না কোন ভাবে কাসিওকে 
রাগিয়ে তুলতে পার? হয় চেঁচিয়ে জোরে কথা বলে অথবা শৃঙ্খল! ভঙ্গ কবে 
যখন যে কোন্ভাবে সুযোগ বুঝে তাকে রাগিয়ে তুলতে পার? 
রোডারিগো । আচ্চা। 

ইয়াগো। ও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি রেগে ষায় এবং ওর লাঠি দিয়ে হয়ত 
তোমায় মেরেও বসতে পাবে। যাই হোক, যাতে সে উত্তে'জত হয়ে ওঠে 

তাই করবে। আর তার জন্যে আমি সাইপ্রাসের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলব 

আর তার ফলে কাসিওকে সরিয়ে ফেলতে পারে। সুতরাং এইভাবে তোমার 

লক্ষো পৌছতে অল্প পথ হাটতে হবে। এইভাবে তোমার পথের মোটা 
বাধাটা সরে যাবে, ফেটা না সরলে তোমার সৌভাগালাভের কোন উপাঁয়ই 

থাকবে না। 

বোভারিগো। যদি এতে কোন স্থযোগের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে আমি তা 

নিশ্চয়ই করব। 

ইয়াগো। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি। মাঝে মাঝে দুর্গে আমার সঙ্গে দেখা 

করবে । এখন জাহাজ থেকে ওর মালগুলো নিয়ে আসতে হবে। আচ্ছা 

বিদায় । 

রোভারিগো । আচ্ছ! বিদায় । (প্রস্থান ) 

ইয়াগো। কটাসিও ডেসডিমোনাকে ভালবাসে, সেটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য এবং 

সহজ কথা । কিন্তু ডেসডিমোনা যে মুরকে ভালবাসে, এট! সত্যিই বিশেষ 
প্রশংসার কথ । অবশ্য আমি তাকে দেখতে না পারলেও প্রেমিক হিসেবে মুর 

সতাই যোগ্য । তার ভালবাসা মহৎ অচঞ্চল এবং দ্টসংবদ্ধ। স্বামী হিসেবে 

তার যোগ্যতার পরিচয় ডেসডিমোনা শিশ্য়ই পাবে। এখন আবার আমিও 

ডেসডিমোনাকে ভালবাসি । ঠিক যে কামনার বশবর্তা হয়ে তা নয়, এমনি 
ঘটনাক্রমে এই পাপে জড়িয়ে পড়েছি । অবশ্থ কিছুটা প্রতিশোধ বাসনা থেকেও 

বটে। কারণ আমার বিশ্বাস মুর আমারই পদট। দখল করে বসেছে । এই 
চিন্তাটা! এক বিষাক্ত ধাতুর মত আমার অন্তরের ভিতরটাতে আঁচড় কাটছে। 
যতক্ষণ পর্যস্ত না ওর স্ত্রীকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারি অথবা এক 

প্রবল ঈর্ধা জাগাতে পারি ওর মনের মধ্যে, ততক্ষণ আমি ক্ষান্ত হব না। এমন 
ঈর্ধা ওর মনে জাগিয়ে তুলব যা কোন যুক্তি বা বিচারবৃদ্ধির দ্বারা দুর করা 
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যাবে না আর তা করতে ভেনিস থেকে নিয়ে আসা এই বোকা লোকটাকে 

কাজে লাগিয়েছি। মাইকেল ক্যাসিওকে প্রথমে তুলে ধরব, তারপর ওকে 

অপমানিত করব মুবের কাছে, কারণ আমার ভয় ক্যাসিও-ও আমাকে লাং 

মারতে পারে। মুরকে এইভাবে এমন করে গাধা বানাব যে সে যেন আমায় 

ভালবাসতে, ধন্যবাদ দিতে ও পুরস্কৃত করতে বাধ্য হয়। আমি তার সংসারের 

হুখশান্তি এমনভাবে নষ্ট ক৫ব যে সেযেন পাগলে মত হয়ে যায়। এখন 

অবশ্ত সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে; তবে কোন দুষ্ট পরিকল্পনার কাজ শুকর 

না হলে ত তার আসল চেহারাট। দেখা! যায় ন!। (প্রস্থান ) 

ছিতীয় দৃশ্তঠ | সাইপ্রাস। বাজপথ। 

একটি ঘোষণাপত্র হাতে ও.থলোর একজন গুহবীর প্রবেশ 

পিহনে অন্ুরণকারী জনতা 

প্রহরী । আমাদের মহান বীর পেনাপতি ওথেলোর ইচ্ছান্সারে এই 

ঘোষণাপত্র প্রচার করা হইতেছে। এই ঘোষণাপত্রটি একটি জাতীয় স্ুসংবাদকে 

ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে । সে সংবাদটি হইতেছে এই যে, তুকণী রণতরীর 

সমূহ বিনাশ সাইপ্রাপের জনগণের শিকট আনিয়া দিয়াছে 'ক অভুতপৃ্ 

বিজয় গৌরব। ,ঘাষণায় তাই বলা হইতেছে দেশের এতিটি নাগরিক পান 
ভোজন, বাজি পোড়ানো, নৃত্যগীত প্রভৃতি যে কোনভাবে আপন আপন 

থুশিমত তাহাদের বিজ:য়াল্লাস একাশ করিতে পারিবে । ৬ই সুখবর ব্যতীত 

আর একটি সংবাদের কথাও এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে । তাহা হইল, আমাদের 

সেনাপতির বিবাহোৎ্সব এবং এই উত্সব উপলক্ষে রাজ্যেব সমস্ত অফিস খোলা 

থাকিবে এবং সেখানে বেলা পাঁচটা হহতে রাত্রি এগারোট। পর্যন্ত সকলেই 

আনন্দোৎসব করিতে পারি.বন। ঈশ্বর সাইপ্রাস ছ্বীপপূঞ্জের জনগণের এবং 
আমাদের মহান সেনানায়ক ওথেলোর মঙ্গল সাধন করুন। 

(প্রস্থান ) 

তৃতীয় দৃশ্ত। সাইপ্রাস। দুর্গ। 
ওধেলো!, ডেসডিমোনা, ক্যাসিও ও অন্ুচরবর্গের প্রবেশ 

ওথেলো । দেখবেন মাইকেল, আজ বরাতে পাহাবার' দিকে নজর বাখবেন। 

নির্দিষ্ট সময়ের বেশী যেন কেউ উৎসব নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে। 

ক্যাসও। কি কন্তে হবে না হবে ইয়াগোক্চে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ত 

সত্বেও অবশ্ত আমি ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য রাখব। 
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গথেলো। ইয়াগো সতাই খুব সৎ লোক। আচ্ছা মাইকেল বিদায় ' কাল 

সকালে আপনাব সঙ্গে কিছু কণা! বলব। (ডেসডিমোনান প্রতি ) 

এবার এস 'প্রয়তমাঃ কোন জিনস কিনলেই ত হলো না, তার 

ফল ত ভাগ করা চাই। সেই ফলভেোগ এখনো হযুনি। তোমার আমার 

প'রণূর্ণামলন এখতেো পরত হয়নি । আচ্ছা খি্দায় কণানিও। 

(কাসিও ছাড়া অন্য সকলের প্রস্থান) 

ইয়াগোর প্রবেশ 

কাানও। 'এস হয়াগো। এবার আনাদের পাহারা শুরু কণে দেওয়া উচিত। 

ইয়াগো' এখন নয় লেফটন্তান্ট। এখন দশটাও বাজেনি। আমাদের 

সেনাপতি তাণ পত্রীপ্রেমের জন্গই আমাদের নিরিষ্ট সময়ের আগেই কাজে 

লাগিয়ে দিয়েছেন। এখনো অবশ্য তারা নৈশ গ্রেমোচ্ছ্াসে মেতে ওঠেননি। 

মেয়েটা কিন্তু সত্যিই দেবতার উপভাগ্য। 

কাসিও। সাত্যহই উনি পরমা স্থদরী। 

ইয়াগো। আম বলছি, ওর মন্দা ক্রাড়ান্ূলভ ছেলেমানুষীব একটা ভাবও 

আছে । 

ক্যাসিও | মেয়ে হিপাবে উনি সক্ষম এবং সজীব। 

ইম়াগো। চোখণ্চলো কেমন দেখেছ? দেখ,লই কথা বলার ইচ্ছা হয়। 

ক্যাসও। ছোখগুলো ভাবণভাবে আকর্ণ করে। তরু কিন্তু শান্ত আর 

শালীনতা পূর্ণ । 

ইগাগে। | তার কথ! শ্রনলেহ তাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে নাকি? 

কাসিও। সব দিক দিয়ে উ।ন পূর্ণতার প্রতীক । 

ইয়াগে । যাই হোক, ওপা তখে রাত যাপন করুক । এখন এস, আমার 

কাছে কিছু ভাল মদ আছে । বাইরে সাইপ্রাসের কিছু উচ্চপংশজাত ভদ্রলোক 

আছেন যখদের চেহারা কালো ওথেলোর চেহারাটার একেবারে বিপবীত । 

ক্যাসিও। আজ নয় ভাই ইনাগে।। আজ মামার মাথাটা মদ খাওয়ার 

উপযুক্ত নয়। দয়া করে অন্ততঃ সৌজন্যের খাতিরে অন্ত 'কান আমোদ 

প্রমোদের ব্যবস্থা করে! । 

ইয়াগো। ওরা আমাদের বন্ধু-_অন্ততঃ এক কাপ খাবে । তারপর আমিই 
তোমার হযে খাব। | 

ফ্যাসিও। আজ রাত্রে আমি এক কাপ এর আগেই খেয়েছি এবং তাও 

১২২ ৃ 
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কৌশলে আমায় খাওয়ানো হয়েছিল। কিন্তু তার ফল কেমন হয়েছে দেখ । 

দুভাগ্যক্রমে আমার শরীটাই. ছুর্বল। তাই আর কোন দুর্বলতার ঝুকি 

নিতে পাবি না। 

ইয়াগো। কী বলছ, এটা উৎসবের রাত। ভদ্রলোকের ছেলেরা একটু 
আনন্দ করতে চাইছে। 

ক্যাসিও। কোথায় তীরা ? 

ইয়াগো। এই ত্রজার কাছেই । আমি বলছি তুমি তদের ডেকে নিয়ে 
এস। 

ক্যাসিও। যাচ্ছি বটে, কিন্ত আমার ভাল লাগছে না। (প্রস্থান ) 

ইয়াগো । আগেই কিছু খেয়েছে এবং আর এক কাপ যদি তাকে কোনরকমে 
খাওয়াতে পারি তাহলে আমার স্ত্রীর কুকুরটার মতই ও ঝগড়াটে হয়ে উঠবে । 

আর আমাদের বোকা রোভারিগোটা ডেসডভিমোনার প্রেমে হাবৃড়বু খেতে 

খেতে যে কোন অন্যায় কাজ করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। সে ঠিক লক্ষ্য 

রাখছে। সাইপ্রাসের আর তিনজন লোককেও মদ খাইয়ে বশ করেছি; 

তারাও লক্ষ্য রাখছে । এই সব পাগলদের দলে ভিড়িয়ে ক্যাসিওকে দিয়ে 

এমন কোন অন্যায় কাজ করিয়ে নিতে হবে যাতে সাইপ্রাসের লোক খুব বেগে 

যায় তার উপর-_এই যে ওর! দেখছি এসে গেছে । 

মেখতানো, কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভূতাসহ ক্যাপিওর পৃনঃপ্রবেশ 

এখন যা ভেবেছি তা ষদি সতা হয় তাহলে আমার আশার নৌকো ঠিক 

উপযুক্ত বাতাস আর অন্থকুল শ্রোতের সঙ্গে ভেসে যাবে। 

ক্যাসিও। হা ভগবান, ওরা আমায় বেশ ত মাতিয়ে তুলল । 

মেশতানো! । শোন আমার কথা, আর একটু দেখ। আমি একজন সৈনিক। 

ইয়াগো। কিছু মদ আছে? (গান করতে শুরু করল) 
কাযানাকিন ক্রিষ্ক ক্রিক ক্রি, 

কাযানাকিন ক্রিঙ্ক কিক ক্িঙ্ক। 

সৈনিকরাও মানুষ 

মানুষের জীবন হচ্ছে একটা ফানুস । 
অতএব সৈনিকদের দাও কিছু ডরিঙ্ক। 

কই রে, আমাকে কিছু মদ দে। 
কাসিও। হা ভগবান, বেশ ভাল গান ত। 
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ইয়াগো। এ গান আমি শিখেছি ইংল্যাণ্ডে। সেখানকার লোকেরা খুব ভাল 
মদ খেতে পারে। তোমার জার্মান বা হল্যাণ্ডের লোক ! যাঃ, ম্যপানের 
ব্যাপারে ইংরেজদের কাছে কিছুই না। 

ক্যাসিও। গ্যপাঁনে তোমার ইংরেজর! এতই স্থাদক্ষ ? 

ইয়াগো। হ্যা, ইংরেজরা মদ খাবে। খেতে খেতে ঘেমে উঠবে। কিন্ত 
কিছুই করবে না, আর পাত্র ভরতে না ভরতে বমি করে ফেলবে। 

ক্যাসিও। আসন্ন, আমরা আমাদের জেনারেলের স্বাস্থ্য পান করি । 

মোতানো। আমিও তাই চাই লেফ টন্যাণ্ট । 

ইয়াগো । (গান করতে লাগল ) হে মধুর ইংল্যাগ্ড 
রাজ! ষ্টাফেন ছিলেন একজন মহাঁন লর্ড ; 

মাত্র একটা ভুলের জন্তে তিনি হারিয়েছিলেন তার রাজমুকুট | 

মাত্র দু পেনিও তীর কাছে ছিল ভীষণ প্রিয়। 

তিনি ছিলেন উচ্চবংশজাত সন্তান ; 

তোমরা হচ্ছ তাঁর তুলনায় নীচবংশোভূত। 

কখনো গর্ব করে। না, গর্ব করবো না 

গর্বই খর্ব করে দেশকে ; 

অতএন খুব কমদামী পোষাক পরবে। 

ম্দ। কিছু মদ দাও তহে। 

ক্যাসিও। বাঃ, এ গানটা দেখছি আগেরটা থেকে ভাল। 

ইয়াগো। আবে শুনতে চাও? 
ক্যাসিও। না। যারা কোন কিছু নিয়ে বাডাবাড়ি করে আমি তাদের 
অযোগ্য বলে মনে করি। মাথার উপরে ঈশ্বব আছেন, তিনি সব কিছু 
দেখতে পাচ্ছেন। যে সব আত্মা মৃত্যুর পব মুক্তি পায় তারাও ওখানে যায়, 

যারা মুক্তি না পায় তাবাও যায়। 

ইয়াগো। একথা সত্যি লেফটন্যাণ্ট। 
কাসিও। আমার দিক থেকে বলতে পারি আমি আমাদের সেনাপতির উপর 

কোন অন্যায় করব না, কোন 'ভাল লোকের উপরেই না। ঈশ্বর আমা 

নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন । 
ইয়াগো । আমিও ঠিক তোমার মতই করব লেফ)টন্তাণ্ট। আমিও তোমার 

মত মুক্তি পেতে চাই । 
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ক্যাপিও। আমার আগে? লেফটন্যাপ্টের আগে তীব সহকর্মী কখনো মুক্তি 
পেতে পারে না । যাক, এ বিষয়ে আর কোন কথা হবেনা । এখন অ।মাদের 

কথায় এস। ঈশ্বর আমাদের সব পাপ ক্ষমা করুন। ভদ্রমহোদয়গণ, এবার 

কাজের কথা বন্ন। একথা মনেও ভাববেন না যে আমি মদ খেয়েছি । এই ত 
আমি বেশ দাড়িয়ে থাকতে পারছি এবং কথা বলতে পারছি । 

সকলে । খুব ভালভাবে । : 

ক্যাসিও। কেন, এই ত বেশ ভালভাবে । আপনারা মোটেই ভাববেন না, 

আমি মদ খেয়েছি। (প্রস্থান ॥ 

মেশতানো । আপনারা সবাই প্রযাটফরমে চলুন। পাহারার বাবস্থা করতে হবে। 
ইয়াগো। লোকটাকে দেখলেন, এই একটু আগে চলে গেল। লোকটা সৈনিক 

হিসেবে সত্যিই এমন যোগ্য যে সীজাবের পাশে দ্বাড়িয়ে সৈম্য পরিচালনা 

করতে পারত। কিন্ত নিজের দোষটাই শুধু বড় করে দেখে । ওর গুণের মধো 

ষেন ছুটে বড় সংক্রান্তি আছে । তাই সে গুণের বিকাশ হয় না। আমার ভঙ়্ 

হয়, ওর এই মানসিক দুবলতার সময়ে যে বিশ্বাস ওথেলে| ওর ওপর স্থাপন 

করেছে সে বিশ্বাস ও রাখতে পাববে না। আর তার ফলে এ ছবীপের ক্ষতি 

হবে। 

মেশতানো । উনি প্রায়ই এইভাবে থাকেন ? 

ইয়াগো। ঘৃমোবার আগে বোজই এই অবস্থায় থাকেন। মদের নেশা গুরু 

ৰিছানা- দোলনাটা না দোলালে উনি চোখে সর্ষেফুল দেখেন । 

ক্বে'তানো । আমাদেব জেনাব্েলকে এটা মনে করিয়ে দিলে ভাল হৃত। 

উনি বোধহয় এসব দেখেন না, অথবা গর নিজের ম্বভাবটা খুবই ভাল বলে 
উনি ক্যাসিওর উপর থেকে শুধু ভাল গুণটাই দেখেন। দৌষট| দেখেন না। 

এটা কি ঠিক নয়? 

রোডারিগোর প্রবেশ 

ইয়াগো । ( রোডারিগোকে আড়ালে ডেকে )কী খবর বধোভারিগো ! আঙমি 
ৰ্লছি, তুমি এখন লেকটন্যাণ্টের কাছে যাও। যাও ' 

(রোডারিগোর প্রস্থান ) 

মেখতানো । এটা কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে আমাদের স্দাশয় মুর এইরকম 

দুল প্রকৃতির মান্ধকে সহকর্মী হিসেবে নিয়ে এখানকার শাসনভার হাত্ছে 
নিয়েছেন । আমার মনে হয় এটা তাকে বল ভাল । 
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ইয়়াগো ॥ কিন্তু আমি তা বলতে পারি না, এই সুন্দর ছ্বীপকে আমি হতই 

ভালবাসি না কেন। আমি ক্যাসিওকে ভালবাসি এবং তাকে দোষমুক্ত 
করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে যাব। 

( ভিতরে “সাহায্য করে!” “বাচাওঃ বলে চীৎকার ) 

ভনুন শুভন। কিসের গোলমাল। 

| রোডাবিগোর পশ্চাদন্সরণকাশী ক্যাসিওর প্রবেশ 

ক্াসিও। নিপাত যাও, দুবুত্ত কোথাকার । বাস্কেল। 

মোোতানো। কী বাপার লেফ টন্যাণ্ট ? 

কাসিও। একট পাজী বদমাস আমাকে শেখাবে কিনা আমার কর্তব্য! 

এমন মার দেব যে ভুলতে পারবে না। 

রোডাবিগো । মারবে? 

কাসিও। আবার কথ! বলছিস পাজী বদমাস কোথাকার ! 

(আঘাত করল ) 

মেশতানো। মারবেন না মাননীয় লেফ টন্যাণ্ট, আমার অনুরোধ, নিবৃত্ত হোন। 

কাসিও। আমাকে আমার মতে চলতে দ্িন। তা না হলে আমি 

আপনার মাথাটাও ভেঙ্গে দেব। 

মেশতাঁনে।। আরে যাও যাওঃ মাতাল কোথাকার । 

কাসিও। মাতাল ' (লড়াই করতে লাগল) 

ইয়াগো। (বোডারিগোকে আড়ালে ডেকে) পালাও পালাও। বাইরে 
বেরিয়ে গিয়ে বিদ্রোহ বলে চীৎকাব করে সবাইকে জানাও । 

(রোভারিগোর প্রস্থান ) 

মাননীয় লেফটন্যাণ্ট এমন করবেন না। আপনারা শান্ত হোন। কই কে 

আছ ছুটে এস। এখানে নিশ্চয়ই পাহাবার ভাল বাবস্থা আছে। 

| ( ঘণ্টার শব্দ হলে! ) 

কে ঘণ্টা বাজাল? কই কে আছ? গোটা শহরটা জেগে উঠবে । আপনি থামুন 

লেফ টন্যাণ্ট, পরে আপনাকে লাঞ্জত হতে হবে এ নিয়ে । 

ওথেলো৷ ও অস্ত্রহাতে কয়েকজন ভদ্রলোকের পুনঃপ্রবেশ 

গথেলো। এখানে কি হচ্ছে? 

মেশতানো। ঈশ্বরের অভিশাপ। রক্ত ঝরছে আমার গা দিয়ে। মারাত্মক- 

ভাবে আমি আহত । উনিও মরছেন। | 
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ওথেলো । বাচতে চান ত সব থামুন। 

ইয়াগো । লেফ)টন্যান্ট, মেশতানো আপনারা-সব থামুন। আপনারা কি স্থান 
কাল ও কর্তব্যের কথা একেবারে ভুলে গেছেন? জেনারেল আপনাদের থামতে 

বলছেন। আপনাদের লঙ্জা থাকে ত থামুন। 

ওথেলো ৷ কিসের থেকে ব্যাপারটার উত্তব হলো? আমরা কি সবাই তুকাঁ 
হয়ে গেলাম? এমন কি তুকাঁরাও য| করে না তাই করতে চলেছি? খুটি 
লঙ্জাবোধ বলে বদি কোন জিনিস থাকে তাহলে এই বর্বরোচিত ঝগড়া 
থামান। এর পর রাগের মাথায় যে অস্ত্রচালনা করবে অথব! একটু নড়বে সে 
মরবে। ওই ভয়ঙ্কর ঘণ্টাধবনিটা থামাও। এতে সমগ্র দীপপুঞ্জের লোক 
অযথা আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। কী ব্যাপার বলুন ত। সৎ ইয়াগো দেখছি 

ছুঃখে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছেন। ইয়াগো, আপনি বলৃন ত, কে প্রথমে শুর 

করে? আমি আপনাকে ভালবাসি, সেই ভালবাসার খাতিবেই আমি 

আপনাকে এই ভারটুকু দিচ্ছি । 

ইয়াগো। আমি জানি না। এইমাত্র বন্ধুবা সব বরকনের মত গলায় গলায় 
ভাবে ভালবাসায় জড়িয়ে ছিল। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে কীযে হয়ে গেল' 
যেন কোন ছুষ্টগ্রহ ওদের মাথায় কুমতলব ঢুকিয়ে দ্রিল আর সঙ্গে সঙ্গে ওর! 
তরবারি বার করে একে অন্তের বুক লক্ষ্য করে আঘাত করতে ছুটল। এক 

রুক্তক্ষয়ী বিরোধিতায় ফেটে পড়ল। এই অদ্ভুত ঘটনার ঠিক শুরু কোথায় 
আমি বলতে পারছি না। এই গৌরবময় ঘটনাস্থলের কিছুটা কাছে এসে 
পড়ায় আমার পাঁ দুটোতে এমন আঘাত লেগেছে ষে আমি তা হারাতে 

চলেছি। 

ওথেলো। আচ্ছা মাইকেল, কি করে ঘটনাটা ঘটল? আপনি কি সবকিছু 

ভুলে গেলেন? 

ক্যাসিও। দয় করে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কথা বলতে পারছি না । 

যোগ্য বীর মেশতানো, আপনার আরও ভদ্র হওয়া উচিত ছিল। আপনি 
যুবক হলেও আপনার গাভীর্ষপূর্ণ শাস্তস্বভাবের কথা দেশের সবাই জানে। 
জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের মুখে মুখে আপনার স্ুনাম। কী এমন ঘটল যার জন্ত 

আপনি আপনার খ্যাতির কথা ভুলে গিয়ে সমস্ত বিচাববুদ্ধি হারিয়ে আপনার 

নামটাকে সামান্য নৈশ মাতালদের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললেন? আমার কথার 

উত্তর দিন। 
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মেতানো। স্থযোগ্য ওথেলো, আমি বিপজ্জনকভাবে আহত । আপনার 

অফিপার ইয়াগোই আপনাকে সব কথা জানীতে পারে। এখন আমি কথা 
বলতে পারছি না যার জন্য আমার আরও খারাপ লাগছে । আমি যাজানি তা 

হলো এই £ আমি জানি না, এই রাব্রিতে আমি কি এমন বলেছি বা করেছি । 

বিপদের সময় কারো দ্বারা আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা! অন্যায় বা পাপ হয় 

কিনা আমি তা জানি না। 
ওথেলো । এখন দেখছি ঈশ্বরের নামে আমাকে নিজেকেই এর বাবস্থা করতে 

হবে। অবশ্য আবেগে আমার বিচারবৃদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। আমি ধদি 

হাত তুলি তাহলে আপনাদের মৃত্যু অবধারিত। এখন আমায় জানতে দাও, কে 

এই অন্যায় কাজ শুরু করেছে । যাব অপরাধ প্রমাণিত হবে সে আমার যমজ 

ভাই হলেও আমায় হারাবে। কতদ্বর স্পর্ধা তার! যুদ্ধরত একটা শহর, 

শহরের লোকরা! এমনিতেই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে রয়েছে। এই সময় রাত্রিকালে 

আমায় ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ঝগড়। মেটাতে হবে এবং লোকের 

ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে! 'এটা একটা অমার্জনীয় অপরাধ । 

ইয়াগো, কে প্রথমে শুর করেছিল ? 

মেখতাঁনো । যদিও কিছুটা আপনি মাজিত এবং কর্তব্যপবায়ণ, তথাপি আপনি 

ঠিক সৈনিক নন। আপনি আসল সতাট! বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে বলবেন। 

ইয়াগো। আমাকে বাক্তিগতভাবে জড়াবেন না। আমার জিবটা মুখ থেকে খসে 

ষাবে সেও ভাল; তবু আমি সেই জিব দিয়ে মাইকেল ক্যাসিও সমন্ধে কোন 

অন্যায় কথা বলতে পারব নাঁ। তবৃও আমি সত্য কথা বলার চেষ্টা করব অবস্ত 

তাকে কোন আঘাত না৷ করে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই, মাননীয় জেনারেল! 

মেতানো আর আমাতে কথা বলছিলাম ; তখন হঠাৎ একটা লোক সাহাযোর 

জন্য চীৎকার করতে করতে ছুটে এল ; তার পিছনে দেখি মুক্ত তরবারি হাতে 

ক্যাসিও ছুটে আসছে তাকে মারার জন্া। তখন এই ভদ্রলোক ওদের 

মাঝখানে গিয়ে ক্যাসিওকে থামতে অনুনয় বিনয় করলেন। আমিও তাকে 

থামবার জন্য বললাম । ভাবলাম ওদের ঝগড়া ঝশটিতে শহরের লোক যাতে 

সন্ত্রস্ত হয়ে না পড়ে তার জন্য ওদের থামানো দরকার। কিন্তু ক্যাসিও আমার 

উদ্দেশ্য ব্থ করে দিয়ে এগিয়ে এসে বড় বড় কথা বলতে লাগল আর তার পরই 

অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব আর ক্যাসিওর লম্ফবন্ক যা এর আগে কখনো আমি 

দেখিনি। একটু পরে দেখি দুজনে খুব কাছাকাছি এসে মারামারিতে মেতে 



৩৪৪ শেকসূর্ীয়ার রচনাবলী 

উঠেছে এবং এইভাবেই আপনিও ওদের দেখেন এবং ছাড়িয়ে দেন। এর থেকে 

আর বেশী কিছু জানি না। তবেকি জানেন” মানুষ মানুষ। অনেক সময় 

ধুব ভাল লোকও র!গে সব কিছু ভুলে যায়। যদিও ক্যাসিও ওর প্রতি কিছুটা 

অন্যায় করে ফেলেছেন, তবু আমার মনে হয়, উাঁন রাগের মাথাতেই ওর 

হিতাকাংখী এমন একজনকে আঘাত করে ফেলেছেন। রাগের মাথায় 

অনেকেই তা করে। তথাপি এটাও বুঝতে হবে, ক্যাসিও যাকে মারতে উদ্যত 

হয়েছিল এবং যে পালিয়ে গেছে সে শিশম্স এমন কোন অপমানজনক কিছু 

কবেছে যা ক্যাসিওণ ধৈধচ্যুতি ঘটিয়েছে । 

ওথেলো । আরম জানি হুয়াগো, আপনি আপনার ক্ষমতা আর ভালবাসার 

খাতিরে ঘটনাটাকে খুব কায়দ! করে সততার সঙ্গে গুছিয়ে বললেন । ক্যাসিওৰ 

অপনাধের গুরুত্রটা কিছু লঘু করে তুললেন। ক্যাসিও, আমি আপনাকে 

ভালবাসি । কিন্তু আপনি আর আমার অফিসার পদে থাকতে পারবেন না। 

পরিচারকাসহ ডেসভিমোনার পুন:প্র'বশ 

দেখ আমার প্রিয় তম! আবার রেগে না যায়। আমি তোমাকে একটা দৃগাস্ধ 

হিসেবে তুলে ধরব। 
ডেসডিমোনা | কা ব্যাপার, প্রিয়তমে ! 

ওথেলো । এখন সব ঠাণ্ডা । চল আমরা বিছানায় যাই । ((ম্ধাতানোর গতি ) 

' আপনার আঘাতের চিকিৎস| আমাকেই করতে হবে দেখছি । এই, একে 

এখান থেকে নিয়ে যাও। ( মেশতানোকে ধলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো) 

ইয়াগোঃ ভাল করে শহঃটাব দিকে নজর রাখুন । এই ঝগড়ার জন্য যাবা 

উত্তেজিত হয় উঠেছিল তাদের শান্থ করন। এস ডেসডিমোনা । সৈনিকের 

জীবনই এই | এঃটি সব বিবাদ 1বসঙ্গাদেব ছারা গ্রাই বিদ্িত হয় তার 

হৃথনিদ্রা। 

( ইয়াগে! ও কাসি “ ছাঁড়া অন্য সকল্ের এস্থান ) 

ইয়াগো 1 লেফটন।ণ্ট, আপনি কি খুব আহত হয়েছেন ? 

ক্যাসিও। আমার আঘ1ত সমস্ত চিকিৎসার ভত।ত। 

ইয়াগো। ঈশ্বরের কৃপায় তা যেন না হয়। 

কণাসিত। যশ, বশ, ধশ। আমি আমার যশ বুনাম সব হারালাম । আমার 

জীবনের একটি অমর অংশ আমি হারিয়ে ফেললাম চিরতরে, যা রয়ে গেল তা৷ শু 

পশুত্ব । ইয়ীগো, আমার যশঃ আমার মান । 
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ইয়াগো। দেখ, যেহেতু আমি সৎ লোক, আমি ভেবেছিলাম, তুমি কোন 
দৈহিক আঘাত পেয়েছ । তোমার যশের থেকে সে আঘাতেএ তবু একট! 

মানে হত। দেখ, যশ কথাটাই একটা মিথা। বস্ত। এই ধশ অনেকে বিনা 
গুণেই পেয়ে যায় আর বিনা কারণেই হারিয়ে যেলে। তুমি তোমার 

যশ হারিয়েছে বলে সকলের কাছে যদি খেদ না করো তাহলে তোমার যশ 

কিছুতেই হারাতে পারে না। কী ভাব্ছ ভাই, জেনারেলের মন পাবাণ 

অনেক উপায় আছে। তুম ত সবেমান তর মেজাজের সঙ্গে পরিচিত 
হলে। এ শান্তি উনি দিয়েছেন নী:ঙগতভাবে, কোন হিংসাভাব থেকে নয় | 

মান্য দেখবে অনেক সময় ঝিকে 'মরে বউকে শখায় তার শাস্ত নিরীহ 

কুণুটাকে প্রহার করে বিশুন্ধ সিংহটাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে । 

ক'সিও। এত বড় একজন সেনাপতির অধীনে আমাণ মত একজন তুচ্ছ 
মাতাল এবং বিগারবৃদ্ধিতীন লোকের অফিসার হিসেবে কাজ করা মানে 

তাকে ঠকানো; তাঁর থকে এইভাবে অবজ্ঞা ও অবহেলিত হওয়া ঢের ভাল। 

ছিঃ, মদ খেয়ে ভুল বকা, তারপর ঝগড়া মাবামাবি। তারপর 

নিজের ছায়ার সঙ্গেই হয়ত কথাকাটাকাটি । হে মদেণ অদৃশ্য দেবতা । যদ্দি 

তোমার অন্য কান নাম না থাকে ত ভাল, আমি তোমায় শমুতান বলে 

ভ'কব। 

ইয়াগো । কে.সযার পিছনে তণোয়াল নিয়ে ছুটছিলে + সে তামার কীই বা 

ৰকণাহল ? 

ক্যাসও । আমি জানি নাঁ। 

ইঘাগো । সেটা কি স্ব? 

কাসিও। আমার মন পড়ছে শুধু এবতাল ঘটনার কথা। কিন্তু (কান 

কিছু স্পষ্ট করে মনে পড়ছে না। তবে একটা ঝগড়া হয়েছিল, কিন্ত কিসের 

থেকে সে ঝগড়। হলো তা বলতে পাব না। হা ভগবান, একি তোমার 

লীল।! মানুষের মুখের মধ্যে শক্র থেকে তার মন্তিষ্কের সব বুদ্ধি কেড়ে 

নেবে । আনন্দ উৎসব করতে গিয়ে আমরা নিজেদের পশুতে পাঁরণত কৰে 

ভুলব। 

ইয়াগো। এখন ত দেখছি তুমি ভাল হয়ে গেছ। কিন্তু কিকলে তুমি ভাল 

হয়ে উঠলে? 

ক্যাসিও। মাতলামির শয়তান চলে গিয়ে তার জায়গায় এসেছে ক্রোধের 



৩৪৬ শেকম্পীয়ার রচনাবলী 

শয়তান। একটার পর একটা ত্রুটি বিচ্যুতির কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে 
আর তা ভেবে আমি নিজের তুচ্ছতার কথা স্বীকার না করে পারছি ন|। 

ইয়াগো। ৷ . তুমি দেখছি, এক কঠোর নীতিবাদী হয়ে উঠেছ ॥ দেশে স্থান কাল 
অবস্থার কথ! বিচার করে বলব আজ এ ধরণের ঘটনা ন! ঘটাই উচিত ছিল। 
কিন্তু যেহেতু ঘটে গেছে, এটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করো । 
ক্যাসিও। আমি তাকে আমার পদদে আমাকে পুনর্বহাল করার জন্য 

অন্থরোধ করব। তিনি হয়ত তখন বলবেন, আমি একজন মাতাল । 

আমার যদি হাসেড্রার মত অসংখ্য মাথা আর মুখ থাকত তাহলেও কি একবার 
উত্তর দিতে পারতাম? এখন ভদ্র হতে হলে বোকার মত চুপ করে থাকতে 
হবে, তারপর জানোয়ার হতে হবে। কী আশ্র্য' প্রতিটি অসংযত 
পানপাত্র মানেই দুঃখজনক, আর তার উপাদানের মধ্যে আছে আস্ত এক একটি, 

শয়তান । 

ইয়াগো। রেখে দাও তোমার কথা। মদ যদি ভাল হয় আর ঠিকমত 
বাবহার করা যায় তাহলে তা কখনই ক্ষতি করে না। দেখ লেফ টনা্ট সাহেব । 
আর কিন্ত মদের নিন্দে করো না । - তুমি জান আমি তোমাকে ভালবাসি। 

কাসিও। আমি তা ভালভাবেই স্বীকার করি স্তার। আমি নিজেও তাই ভাবি। 

ইয়াগো। তুমি অথবা যেকোন লোক কোন এক বিশেষ সময়ে মাতাল হয়ে 
উঠতে পারে। এখন তুমি কি করবে আমি তাই বলছি। এখন আমাদের 
জেনারেলের স্ত্রীই হচ্ছে আসল জেনারেল । আমি একথা এই জন্যে বললাম 
যে, আমাদের জেনারেল তীর স্ত্রীর গুণ ও মহিমা চিন্তার মধ্যেই নিজেকে 
বিলিয়ে দিয়েছেন একেবারে । স্থতরাং তীর স্ত্রীর কাছে গিয়ে খোলাখুলিভাবে 

সবকিছু স্বীকার করো । তোমার চাকরি ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে তার সাহায্য 

প্রার্থনা করো! । ওর স্বভাবটা! এমনই দয়ালু সহানুভূতিশীল এবং ভাল যে 

কারো অনুরোধের থেকে বেশী ভাল না করাটাকেই যেন দৌষের বলে মনে 

করেন। আমার মনে হয় এইভাবে তোমার ও তীর স্বামীর মধ্যে ভালবাসার 
সম্পর্কের মধ্যে যে ফাটল ধরেছে, সেই ফাটলধরা ভালবাসাঁট! আবার আরও 

জোরাল হয়ে উঠবে আগের থেকে । 

কাসিও। তুমি ভাল পরামর্শ ই দিয়েছ । 

ইয়াগো । তুমি ঠিকই ধরেছ। যাই হোক এখন বিদায়। আমাকে আবার 
পাহারায় যেতে হবে। 
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ক্যাসিও। বিদায় ইয়াগে! | (প্রস্থান ) 
ইয়াগো। কে আমায় বলে আমি শয়তানের মত কাজ করছি। পরামর্শ 
দিতে যখন পয়সা লাগে না তখন আমি সৎ পরামর্শ ই দিই এবং আমি যা 
বলেছি সেইটাই মুরের মন জয় করার একমাত্র পথ। কোন ভাল কাজে 
ডেসভিমোনাকে রাজী করানো খুবই সহজ হবে। জল মাটি হাওয়া! প্রতৃতি 

প্রাকৃতিক বস্তর মতই মে সরল সহজলভ্য এবং ফলপ্রস্থ । সেই ডেসডিমোনার 
হ্বারাই মুরকে জয় করতে হবে। ওথেলোর দুর্বল মনটা তার স্ত্রীর ভালবাসার 
কাছে এমনভাবে বাধ! আছে যাতে তার স্ত্রী তার সেই মনটাকে নিয়ে যা খুশি 

করতে পারে? তার প্রয়োজনমত খেয়ালমত ভাঙতে বা গড়তে পারে। এমন 

কি তার নামটাও বদলে দিতে পারে। ক্যাসিওর ভালর জন্তে আমি যে 

তাকে এই পরামশ দিলাম এটা কি শয়তানের কাজ ? অবশ্য এটাও হতে পারে, 

নারকীয় এক বাসনাকে আমি স্বয় ক্ষমার দ্বারা ঢেকে রেখেছি । আমার 
মত অনেক শয়তানই তাদের কষ্ণকুটিল পাপটাকে প্রকাশ করার আগে উপরে 
আপাতমধুর একটা স্বীয় ক্ষমার ভাব দেখায়। এই সৎ নির্বোধ লোকটা 
ষখন তার হারানো সৌভাগ্য পুনকুদ্ধাবেব জন্য ডেসডিমোনাকে ধরবে আর 
ডেসডিমোনা তার স্বামীর কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করবে ঠিক তখনই 
আমি ওথেলোর কানে ঢেলে দেব সেই চরম বিষ। বলব ডেসডিমোনা নিজের 

দেহগত কামনাকে চরিতার্থ করার জন্যই লোকটাকে ক্ষমা করতে বলছে। 

এইভাবে পরের ভাল করতে গিয়ে ডেঘডিমোনা তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততা 

হারাবে, তার সব গুণ দোষে পরিণত করে তুলবে, তার আপন সততার, 
স্থতোয় সে এমনই জাল তৈরি করে ফেলবে ষে জালে সবাই একে একে 

জড়িয়ে পড়বে । 

রোভারিগোর প্রবেশ 

কি খবর রোভারিগো। তুমি এখানে ? 
রোডারিগে । আমি এখানে কারো! পিছনে ধাওয়া করে আসিনি, এসেছি 

তাড়া খেয়ে। আমার টাকা পয়সা! সব খরচ হয়ে গেছে এইভাবে পালিয়ে 

পালিয়ে বেড়াতে গিয়ে । কাল রাত্রিতে আবার এক জায়গায় মার খেয়েছি । 

জানি না কপালে আরো কত না কষ্ট আছে। টাকা নেই, তৰ্ শুধু হাতেই 
মনে করছি আবার ভেনিসে ফিরে ষাব। 

ইয়াগো। যাদের ধৈর্য বলে কোন জিনিস নেই তাদের মত হতভাগ্য আর 
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কেউ নেই। যে কোন আঘাতই ধীরে ধীরে সারে । দেখ, আমরা কাজ কৰি 

আমাদের বুদ্ধি দিয়ে, বাহু দিয়ে নয়। আর সব বৃদ্ধিরই ফল পাওয়া যায় 
ফেরিতে । ক্যাসিও তোমাকে মেরেছে আর সেই অল্প আঘাতের জন্যে তু 

কাসিওকে গালাগালি করেছ। যে ফল আগে ধরে সেই ফলই আগে পাকে__ 

এইটাই ছুনিয়ার রীতি । তুমি এখন সন্তুষ্ট হবার চেষ্টা করো; এখন সকাল 

বেলা । হাতে কাজ আন মনে আনন্দ থাকলে সময়টা দেখবে কোন দিকে 

কেটে যায়। এখন তোমার বাসায় গিয়ে বিশ্রীম কলগে । এখন যাও বলছি, 

পরে সব কিছু জানতে পারবে । (রোডাঁনগোর প্রস্থান ) 

এখন দুটো কাজ আমায় করতে হবে। আমার স্ত্রীকে দিয়ে ক্যাসিওর জন্য 

ডেসডিমোনার কাছে বলাতে হবে । আমি তাকে বুঝিয়ে দেব কি বলতে তবে । 

আর আমাকে একটা কাজ করত হবে। এগন মুরকে সরিয়ে শিয়ে যেভে 

হবে কিছুকালের জন্য । তারপর “মন সময়ে হঠাৎ তাকে নিয়ে আসতে হৰে 

যখন সে দেখবে ক্যাসিও তার স্ত্রীপণ কাছে অনুনয় বিনয় করছে। এই হচ্ছে 

একমাত্র পথ । কুঁড়েমি করে বা দেবি করে পরিকল্পনাটাকে নষ্ট করে দিলে 

চলবে না। (প্রস্থান ) 

তৃভীয় অস্ক 

থম দশ্ট । সাইপ্রাস । ছুগেব সম্মুখস্থ স্থান । 

গায়ক ও বাছ্যকাবদের সঙ্গে ক্যাসিওণ গবেশ 

ক্যাসিও | এইখানে বাজাও তোমরা । আমি তোমাদের মজুরি দেৰ। 

জেনারেলকে বিদায় দেবার জন্য অল্প কিছুক্ষণ বাজাবে । ( গীতবাছ্য ) 
ভাডেব প্রবেশ 

ভাড়। ওহে বাঁজিয়েরাঁ, শোন শোন, তোমরা তোমাদেব যন্ত্রগুলো কি 'নপল্ল্ 

থেকে এনেছ? এত জোর আঁওয়াজ। 
১ম বাছ্যকার। কেনস্তার ? 

ভাড়। এইগুলোকেই কি বাশি বলে? 

১ম বাছ্কার । হ্যা স্যার । 

ভাড়। কিন্তু সেই সব বাঁশির পিছনে একটা লেজের মত কি ঝোলে। 

১ম বাগ্চকার । লেজের মত কি ঝোলে ? 

ভীড়। আম্মি অনেক বাশি দেখেছি ধার লেজ আছে । যাই হোক, এই নাও 
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তোমাদের টাকা । তোমাদের বাজনা 'জনাদ্লেন এতই ভাল লেগেছে হে 

তিনি চান আর যেন তোমরা না বাজাও। আদ গোলমাল করে লাভ 

ন্হে। 

১ বাছ্যকার । আচ্ছা! স্যার, আর বাঁজাব না। 

ভাড়। অবশ্য ঘি তোমাদের এমন কোন বাক্গন। থাকে যার কোন শব্দ কানে 

সনতে পাওয়া যাবে না তাহলে তোমরা বাজাতে পাণ। তঃব আমাদের 

জেনারেল নাকি গান বাজনা তত ভালবাসেন না। 
১ম বাছ্কার । কিন্কু সে ধরনের বাজন। ত নেই স্যার । 

ভাঁভ়। তাহলে ব্যাগের মধ্যে বাজনাগুলে! ঢুকিয়ে কেটে পড়। যাও চলে 

যাও । (বাছ্যকাণদের প্রস্থান ) 

ক্যাসিও। শুনছ বন্ধু! আমার কথ! শুনতে পাচ্ছ না? 
জাড়। আমি তোমার কথা শুন.ত পাচ্ছি। তোমার বন্ধুর কথা না। 

ক্যসিও। এই সামান্ত এক ট্রকরো সোনা! আছে তোমার জন্যে । যে ভঙ্গ- 

ষাহলা জেনারেলেব স্ত্রীর দেখাশোনা, কোন তিনি একটু পরে এলেই তাকে 
ৰলবে কাসিও নামে এক ভদ্রলোক তার সঙ্গে অল্প কিছু কথা বলতে চান । 

ভূমি কি এটা পারবে 7 

ভাড়। যদি তিনি এদিকে আসেন তাহলে আমি তাকে জানাব । 

কাসও। এটা যেন করে! ভাই । 

ইয়াঁংগার প্রবেশ 

তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ ইয়াগো। 
ইঘ়্াগে।। তুমি সেই 'থকে ঘুম়োওনি ? ূ 

কণাঁসও। তোমার কাছ থেকে আসতে ন! 'অ(সতেই ত সকাল হয়ে গেল। 

জামি আবার একটা সাহসের কাজ করেছি ইয়াগো । আমি তোমার স্ত্রীকে 

ডাকতে পাঠিয়েছি । তার কাছে আমি অন্নরোধ করব তিনি যেন মহিয়সী . 
স্ভেপডিমোনার কাছে আমার একবার যাবার ব্যবস্থ৷ করে দ্রেন। 

ঈপ্াগো। আমি সঙ্গ সঙ্গে তাকে ডেকে পাচ্ছি তোমার কাছে। যাতে 

তোমাদের আলোচনাটা আরো! খোলাখুলি হতে পারে সেজন্য মুরকে এখান 

থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবারও একটা মতলব খাটিয়েছি । 
ক্যাসও। তোমাকে এজন্য অশেষ ধন্যবাদ (ইয়াগোর প্রস্থান) সারা 

ক্লোরেন্সের মধ্যে এমন সৎ এবং দয়াল লোক আমি কোথাও কখনো দেখিনি। 
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এমিলিয়।র গ্রবেশ 

এমিলিয়া। স্থগ্রভাত লেফ টন্তান্ট। দেরি হয়ে গেল বলে আপনি হয়ত অসন্ধপট 

হয়েছেন । কিন্ত জেনে রাখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে । জেনারেল আর তীয় 

স্ত্রীর মধ্যে এই বিষয়েই এখন কথা হচ্ছে। তীর স্ত্রী আপনার জন্য বিশেষ করে 

বলছেন। মুর বলছেন, সাইপ্রাসে তার সুনামের উপর যথেষ্ট আঘাত করেছেন, 

যার ফলে জ্ঞানতঃ তিনি আপনার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করে পারছেন না'। 

কিন্ত তিনি আবার এটাও বলেছেন যে তিনি আপনাকে ভালবাসেন এবং সময়- 

মত একটু স্থযোগ পেলেই আপনাকে আবার ঢুকিয়ে নেবেন, আর কোন কিছু 

বলার দরকার হবে না। 

কাসিও। তবু আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, অবশ্ঠ যদি আপনি এটা 

উপযুক্ত বলে মনে করেন তাহলে নির্জনে ডেসভিমোনার সঙ্গে আমার একবার 

কথা বলার স্থযোগ করে দিন। 

এখিলিয়৷। আচ্ছা আপনি আন্ুন। আমি বলে দেব কখন এবং 

কোথায় আপনি তার কাছে আপনার অন্তরের সব কথা অবাধে 

বলতে পারবেন। | 
ক্যাসিও। আমি আপনার কাছে বিশেষভাবে বাধিত রইলাম। (প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় দৃশ্য । সাইপ্রাস দুর্গ । 

ওথেলো, ইয়াগো ও কয়েকজন ভদ্রলোকের প্রবেশ 

ওথেলো। এই চিঠিগুলো কাউকে দিয়ে সিনেটে পাঠিয়ে দাও। পরে আমায় 

জানাবে কি হলো । আমি আপনার কাজ করে যাব। 

ইয়াগো। আচ্ছা শ্যার, আমি তাই করব। 

ওথেলো। এই প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাটাই আমি একবার দেখতে পাব কি? 

ভদ্র মহোদয়গণ। অবশ্ঠই স্যার । আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করব। | প্রস্থান ) 

তৃতীয় দ্ন্ঠ । সাইপ্রাস। দুর্গের বাগানবাঁড়ি। 

ডেসডিমোনা, কাসিও ও এমিলিয়ার প্রবেশ 

ডেসডিমোনা । আপনি আশ্বস্ত থাকুন ক্যাসিও, আমি আমার যথাসাধ্য 

আপনার জন্য করব । 

এমিলিয়া । হ্যা মা, দয়া করে তা করবেন। আমার ম্বামী এজন্ত খুবই দুঃখ 

কছেন। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ধেন তার নিজের । 

ডেসভিমোনা। তা1বটে। উনি খুবই সৎ লোক। আপনি মনে কিছুমাত্র সন্দেহ 
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রাখবেন না কাসিও, আমি আপনাকে ও আমার স্বামীকে আবার বন্ধুত্বের 

বন্ধনে আবদ্ধ করব ঠিক আগেকার মতই । 
কাসিও। হে উদ্দার মহিয়সী নারী, যে কোন অবস্থাতেই মাইকেল ৰাঁসিও 

চিবদিন আপনার দাস হয়ে থাকবে। 

ডেসডিমোনা। আমি তা জানি। ধন্যবাদ । আপনি আমার স্বামীকে 

দীর্ঘদিন জানেন এবং ভালবাসেন। আপনিও জেনে রাখবেন তিনি আপনার 
কাছ থেকে বেশী দরে ০ই। আপনাদের মাঝখানে রয়েছে শুধু একটুখানি 
নীতিগত ব্যবধান । 

ক্যাসিও। কিন্তু ম্যাডাম, এ নীতি ত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে । আমি দীর্ঘদিন 

অনুপস্থিত থাকলে এবং আমার শৃণ্যপদ কারে ছারা পুরণ হয়ে গেলে জেনারেল 

হয়ত আমার ভালবাসা ও সেবার কথা একেবারেই ভুলে যাবেন । 

ডেপডিমোনা । না না, এ বিষয়ে সন্দেহ করবেন না। যদি আমি একবার 

বন্ধুত্বের শপথ করি, তাহলে আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন কার। আপনার 

কাজ না হওয়া পর্যস্ত আমার স্বামীকে একবারও শাস্তি দেব না। তার সমস্ত 
কাজ ও চিন্তার মধো ক্যাসিওর কথাটা মিশিয়ে দেব। সথতরাং আপনি খুশি 

'হোন। আমি আপনার কাজের জন্য দরকার হলে মৃত পর্যস্ত বরণ করব 

জানবেন। 

ওথেলো ও ইয়াগোর প্রবেশ 
এমিলিয়া। ম্যাডাম, উনি এসে গেছেন। 

কাসিও। মাভাম, আমি তাহলে চলি। 

ডেসভিমোনা। কেন, আপনি থাকুন, দেখুন আমি কি বলি। 

কাসিও। আজ্ছে না, এখন না। এখন আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করছি এবং 
আমি এখন থাকলে আমারই কাজের ক্ষতি হুবে। 

ডেসডিমোনা । আচ্ছা, যা ভাল বোঝেন করুন। (কাসিওর প্রস্থান ) 

ইয়াগো । আমি এটা পছন্দ করি না। 

ওথেলো। কী বললে? 

ইয়াগো! । কিছু না স্যার, আর যদি কিছু বলে থাকি ত আমি নিজেই কি তা 
জানি না 
ওথেলো । আচ্ছা, ক্যাসিও এইমাত্র আমার স্ত্রীর কাছ থেকে চলে গেল, না? 
ইয়াগো । ক্যাসিও । আমার ততা মনে হয় না। আমি ভাবতে পারছি 
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না যেকাসিও আপনাকে আসতে দেখে «মান করে অপরাধীর মত সঙ্কচিত 

ভাবে চলে বাবে। 

ওেলো। হা সে-ই কটে। 

ডেপডিমোন| । কেমন আছ প্রিক্তমে » আমি এইমাত্র 'একজনের সঙ্গে কথা 

বলছিলাম। ভদ্রলোক তোমার অনস্তোষের জন্য থুব ছুঃখ পাচ্ছে। 

ওথেলো । তুমি কার কথ। বলছ ? 

ডেসডিমোনা। তোমার লেক ট-্ান্ট কাসিও। প্রিয়তম, আমি আমার সমস্ত 

শক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে অন্থরো? করছি আপনি তাকে কিরিয়ে নিন। আপনার 
প্রতি গর ভালবাসায় যদি কোন ব্রটি ঘটে থাকে তাহলে সেটা হয়েছ অজ্ঞতার 

জন্বা, কোন ছল চাতিবীর জনা নয়। তীর মুখের মধো যথেষ্ট সততার পরিচয় 

পেয়েছি । আমি অঙ্রোধ করছ তাকে কিরিয়ে নিন । 

ওথেলো । উনিই কি £খন এখান থেকে চলে গেলেন ? 

ভ্েসডিমোন | হ্যা, খুব কাতরভাবে। উনি দুঃখের ভাবে এমনই ভাবাক্রান্ত 

যষেযাবার সময় আমাকেও কিছুট। তার ভাগ দিয়ে গেলেন যার জন্য আমিও 

এখন কষ্ট পাচ্ছি। প্রিয়তম, ওকে আপনি ফিরিয়ে নিন । 

ওথেলো। এখন নাঁ, প্রিয়তম! ডেসডিমোনা | পবে অন্ত কোন সময়ে। 
ডেনডিমোনা । অল্পদিনের মধে কি? 

ওথেলো। তোমার জন্তেই যত তাড়াতাড়ি সন্ভব আমি তা কনব। 

ডেসডিমোনা। আজ রাত্রেই নৈশভোজনের সময় কি " 

ওথেলো । না], আজ বরাতে না। 

ডেসডিমোনা । তাহলে আগামী কাল মধাহভোজনের সময়? 

ওথেলো। কাল আমি ঘরে যাব না। ছুর্গে ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে দেখা করতে 

হবে। 

ডেসডিমৌনা। তাহলে কাল রাত্র, অথব! মঙ্গলবার দুপুরে বা রাত্রে অথবা 

বুধবার সকালে । দয়া করে কোন সময় সেটা নির্দিষ্ট করবে। কিন্তু তিন 
দিনের বেশী দ্রেবী করো না। আমার বিশ্বাস, সে এখন অনুতপ্ত । আমার 

নে হয় সে কিছুটা অন্যায় কন্ললেও যুদ্ধের পটভূমিকায় এই ধরণের বাক্তিগত 
অন্যায় উপেক্ষা করে চল! উচিত। সে কখন আসবে? বল, ওথেলো, 

আমি আর্য হয়ে যাচ্ছি। যদি তুমি আমাকে কিছু করতে বল তাহলে আঙ্গি 

ৰ্িতা অস্বীকার করতে পারি অথবা এইভাবে তা নিয়ে চীলবাহানা করছে 
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পারি? মাইকেল কাসিও তোমাকে কতবার অনুরোধ করেছে, ও সত্যিই 
তোমাকে শ্রদ্ধা করে। আমি তোমার সম্বন্ধে তিক্ত কিছু বলার সঙ্গে সঙ্গে উনি 
তোমার পক্ষ নিচ্ছেন । আমাদের এমিলিয়ার খাতিরেও গুর জন্য কিছু করা 
উচিত। 

ওধেলো। আর না। তাঁকে যখন খুশি আসতে বল। তোমাকে আমার ন! 

দেওয়ার কিছুই নই | 
ডেসডিমোনা। এটা কোন বরদানের ব্যাপার না। এটা এমনি একটা অনুরোধ, 

যেমন আমি তোমায় দস্তানা পরার জন্য খাবার জন্য অথবা তোমার নি-জর 

কোন কিছু সম্বন্ধে অন্থুণোধ করে থাকি । তবে অবশ্য যদি তোমার প্রেমসংক্রাস্ত 

কোন বিষয়ে অনুরোধ করি তাহলে সে অনুরোধ রক্ষা করা সত্যিই এক কঠিন আর 
ভয়ঙ্কর বাপার হয়ে দাড়াবে। 

ওথেলো । তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই । তবে আমার একট! অন্থরোধ, 

আমাকে কিছুট৷ ভাবতে সময় দাও। 

ডেসডিমোনা। আমি কি তোমায় তা না দিতে পারি? কখনই না। আচ্ছা 

বিদ্বা় প্রিয়তম । 

ওথেলো ৷ বিদায় ডেসডিমোনা। আমি তোমার কাছে সোজা চলে 

আপব। 

ভেসডিমোনা। এস এমিলিয়া। তোমাব যা খুশি বল। তুমি যা বলবে আঙি 

তাই করব। 

( ডেসভিমোনা ও এমিলিয়ার এস্থান ) 
ওথেলো । চমৎকার অভিনয়! একটা শুন্যতা অনুভব করছি অস্তরে । তনু 

আমি তোমাকে ভালবাসি, কারণ তোমাকে ভালবাসতে না পাবলে অস্তবে বন্ড 

ৰইতে থাকে । 

হপ্াগো। স্যার । 

ওথেলো৷ । কি বলছ ইয়াগে। ? 

ইয়াগো । ক্যাসিও কি আপনাদের পুর্ব প্রেমের কথা জানত ? 

ওথেলো। শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত সে সব জানত। কিন্ত কেন একথা 

ৰললে? 

ইয়াগো। এমনি আমার আত্মতুষ্টির জন্য, অন্য কিছু না। 

গুথেলো ( ও কথা কেন ভাবলে ইয়াগো।? 

১- ২৩ 
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ইয়াগেো । আমার মনে হয় গুর সঙ্গে ক্যাসিওর আগে থেকে পরিচয় ছিল 

না। 

ওথেলো । হ্যা, হ্যা, ছিল । মাঝে মাঝে আমাদের কাছে যেত। 

ইয়াগে!। তাই নাকি! 
ওধেলো। হ্যা তাই। এর মধো তুমিকিছু অন্যায় বুঝতে পারলে ? লোকটা 
কি সং? ূ ৰ 

ইয়াগো। কি বললেন স্যার, সৎ " 

ওথেলে। সৎ? হা সৎ। 

ইয়াগো । আমি তা জানি না স্যার । 
ওথেলো ৷ তুমি কি মনে কর” 

ইয়াগো। মনে করা? 

ওথেলো । হ্যা স্যার, মনে করা। হা ভগবান, আমার প্রতিটি কথার ও 

শুধু প্রতিধ্বনি করছে। মনে হচ্ছে ওর মনের ভিতব যেন কোন অয়ঙ্কর 
একটা শয়তান লুকিয়ে আছে আর ও সেটা দেখাতে ভয় পাচ্ছে। তুমি 

নিশ্চয় কিছু বলতে চাও। যখন ক্যাসিও আমার স্ত্রীর কাছ থেকে উঠে যায় তখ 

“তুমি পছন্দ করো না" এই ধরণের একটা কথা তোমায় বলতে শুনেছিলাম । 

কি তুমি পছন্দ করানি? আবার যখন আমি বললাম» ও আমাদের 
প্রেমকাহিনীর গোট। ব্যাপারটা! জানত এবং আমার পরামর্শদাতা ছিল তখন 

তুমি বললে “তাই নাকি? এবং তাই বলে তুমি তোমার ভ্রু ছুটো কুঞ্চিত 

করলে। যেন তোমার মাথার মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা গোপন চিন্তা আবদ্ধ হয়ে 

আঁছে। যদি আমায় সত্যি সত্যিই ভালবাস তাহলে তোমার আপন ভাবনাব 

কথা খুলে বল। 
ইয়াগো। আমি আপনাকে ভালবাসি আপনি তা জানেন স্যার । 

ওথেলো। আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস। যেহেতু আমি জানি তুমি 

আমায় ভালবাস আন তুমি সৎ এবং প্রতিটি কথা বলার আগে তুমি ভেবে 
ওজন করে যাচাই করে দেখ, সেই হেতুই মাঝে মাঝে থামলে আমার ভয় 
করছিল। যারা অবিশ্বস্ত ভণ্ড তারাই এই ধরণের চাতুরী খেলে; কিন্ত 
যারা সৎ এবং খাটি তাদের অন্তর কখনো কোন আবেগের দ্বারা শাসিত 

হয় না। 

ইয়াগো । মাইকেল ক্যাসিও সম্বন্ধে জোর করে ব্লতে পাবি সেসৎ লোক। 
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গথেলো । আমিও তাই মনে করি। 

ইয়াগো। মালুষকে উপর থেকে দেখে যা মনে হয় তাই দেখেই ত বিচার করতে 
হবে। যদি তাতে কিছু বোঝা না যায় তাহলে কিছুই বিচার করা চলবে না । 
ওথেলো! । হ্যা, আমিও তাই মনে করি। 

ইয়াগো। তবে আবার কি, আমি মনে করি ক্যাসিও সৎ। 
ওথেলো | না» এর মধ্যে আরও কথা আছে। আমার অন্থরোধ, তুমি কি ভাবছ 
আমায় বল। তুমি ঘা ভাবছ সে কথা৷ শত খারাপ হলেও তুমি তা স্পষ্ট করে খুলে 
ব্ল। 

ইয়াগো। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন স্যার। যদিও আমি আপনার কাছে 
কতব্যের বাধনে বাধা, তব্ চিন্তার দ্রিক থেকে আমি স্বাধীন । চিন্তার কথা বলা 

না বল! বিষয়ে ক্রীতদাসদেরও হ্বাধীনতা আছে। ওগুলোকে আপনি খারাপ বা 
মিথ্যে বলছেন কেন? এমন কোন প্রাসাদ আছে যেখানে কোন না কোন খারাপ 

জিনিস প্রবেশ না করে? এমন কোন পবিত্র বুক আছে যেখানে নোংরা বা কুৎসিৎ 

চিন্তা প্রবেশ না করে? বৈধ বা নীতিগত চিন্তার মধোও অবৈধ অনেক কিছু 
অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়ে । 

ওধেলো। যদি আমাকে তোমার চিস্তার কথ। খুলে না বল, তাহলে বুঝব ইয়াগো৷ 
তুমি তোমার বন্ধুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছ । 
ইয়াগো । কিছু মনে করবেন না স্তার। আমি স্বীকার করছি, যদিও ঘটনাচক্রে 

আমি কিছু খারাপ অনুমান করে ফেলেছিঃ তবু আবার এও স্বীকার করছি যে এটা 

আমার ব্বভাবের দোষও হতে পারে । আমার ব্যক্তিগত ঈর্ষা থেকে অনেক সময় 
এমন কতক গুলো জিনিসকে দোষেব বলে মনে কবি যা সত্যি সত্যিই দোষের না। 

স্থতবাং আমার এই অস্পষ্ট অন্গমান “বং বিক্ষিপ্ত ও অনিশ্চিত পধ্যবেক্ষণ থেকে 

আপনি জ্ঞানবান লোক হয়ে কিছু মনে করবেন না, এগুলোকে কোন গুরুত্ব 

দেবেন না। 

ওথেলো। কি তুমি বলতে চাও ? 

ইয়াগো। কোন নর বা নারীর জীবনে হুনাম হচ্ছে অন্তরের সবচেয়ে বড় বত 

শ্যার। যখন কেউ আমার টাকা পয়সা চুরি করে, সে চুর্সিটা কিছুই না। কারণ 
টাকা পয়স। থে কোন সময়ে ষে কোন লোকের কাছে যাওয়া আসা করতে পারে। 

কিন্তু কেউ যদি আমার হ্থনাম নিয়ে নেয় তাহলে সে তাতে লাভবান হয় নাঃ কিন্তু 

আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাই । 
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ওথেলো। ভগবানের নাম করে বলছি আমি তোমার আসল চিন্তার কথা জানতে 

চাই। 

ইয়াগো। কিছুতেই না। আমার অন্তরট1 যদি আপনার হাতের মুঠোর মধো 
চলে যাঁয় তাহলেও পারবেন না, আর আমার অন্তর আমার মধ্যে থাকলে 

জানতে পারবেনই না । 

ওথেলো । হাঃ। 

ইয়াগো। ঈর্ষা বড় খারাপ জিনিস স্যাব। ঈর্ধার কাছ থেকে দুরে থাকুন, সাবধান 

হোন। এই নীলচোখে। দানবট| মানুষকে প্রতারিত করে জীবনের সুখশান্তি বিনষ্ট 

করে দেয়। যে যাকে ঈর্ধা করে সে তাকে ভালবাসতে পারে না, আবার 

ভাল পা বেসেও পারে না। তাকে সন্দেহ করে আবান জোর করে ভালও 

বাসে ।' 

ওথেলো । হে দুঃখের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ! 

ইয়াগো। যারা গরীব অথচ সন্তষ্চিত্ত তারা একদিকে প্রকৃত ধনী । কিন্তু ষে 

ধনী গরীব হবে বলে সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত সে হচ্ছে ধনী হয়েও গরীব । দেখো 
তগবান, কোন মানুষ ষেন ঈধার খপ্পরে প1 পড়ে। 

গথেলো। নাঃ তা কেন। তুমি কি ভাবছ আমি সারাজীবন এই ঈধা বহন 

করে যাব? প্রতিটি খততে নতুন নতুন সংশয় আমার সেই ঈর্ষাকে সমৃদ্ধ করে 
যাবে? না, একবার সংশয় মানেই সংকল্প। আমাকে তুমি এবার ছাগল 
ৰলে ভাববে যদি আমি অন্ত সব কাজ ছেড়ে দিয়ে এই সব আনুমানিক উড়ো 

খবরে কান দিই । কেউ যদি বলে আমার স্ত্রী খুব সুন্দরী, মানুষের সঙ্গ ভালবাসে, 

মানুষকে: খাওয়াতে ভালবাসে, মুখরা নয়, নাচগান ও খেলাধুলা করতে পাবে, 

আমি তাহলে মোটেই ঈর্ধান্িত হব না। গুণ বলে যখন একটা বস্তু আছে তখন 

আমার স্ত্রীর থেকে হয়ত আরও গুণবতী মেয়ে আছে। আমার যেটুকু ক্ষ 

বৃদ্ধি আছে তার থেকে বিন্দুমাত্র কোন সংশয়ের আশংকা তার বিদ্রোহ সম্পর্কে 

আমি করতে পারব না। তার দেহে সৌন্দর্য আছে এবং সে আমায় পছন্দ করে 
বিয়ে করেছে । না ইয়াগো, সন্দেহ করার আগে আমি ভাল করে দেখব। য৷ 

আমি সন্দেহ করব তা আমাকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে হবে। সেই প্রমাণের 

উপর তিত্তি করে আমি তখন শুধু একটা পথই ধরতে পারব-_ভালবাসা না 

হয ঈর্ধা। 
ইয়াগো । এতে আমিও খুশি । কারণ এখন আমি যে ভালবাসা ও কর্তব্য 
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বোধের বাধনে আমি আপনার সঙ্গে জড়িয়ে আছি সে ভালবাসা ও কত্ব্যের 

পরিচয় আরো খোলাখুলিভাবে আমি দিতে পারব । যেহেতু আমি বলতে 
বাধা, আমি যা বলছি শুন্ুন। অবশ্ত আমি এখন প্রমাণের কথা বলছি না । 

আমি শুধু বলছি আপনার স্ত্রীর উপর নজর বাখবেন, ক্যাসিওর সঙ্গে তার 

আচরণ ও সম্পর্কটার দিকেও লক্ষা করবেন। ঠিক ঈর্ধান্থিত নয়, আবার 
নিশ্চিন্তও নয়-_এই রকম একটা ভাব দেখাবেন । আমি চাই না, আপনার 

গ্রাণখোল! মহৎ স্বভাব আপনারই অত্যধিক উদারতার দ্বারা পরে প্রতারিত 

হোঁক। তবে আমি আমাদের দেশে রীতি নীতি তজানি। সেখানকার 

মেয়ের এমন অনেক কুৎসিত ঠাট। ইয়ারকি কবে যাঁর কথা তাবা ঈশ্বরকে বলতে 

পাবে, তবু তাদের স্বামীকে বলতে পাবে না। তাদের বিবেকে এই বলে ধে, সব 

কিছুই করো, কিন্তু গোপনে করো । 
ওথেলে৷ । তাহ নাকি ? 

ইয়াগে।। আপনাকে বিষে কনে সে তাঁর বাবাকে ঠকিয়েছে। আর একটা 

কথা দেখুন, যখন সে আপনার চোখমুখের দিকে তাকাতে ভয় করত তখনই সে 

আপনার চোখমুখকে সবচেয়ে বেশী ভালবেসেছে। 

ওথেলো । হা, সে তাই করেছিল। 

ইয়াগো। আচ্ডা ভেবে দেখ্ন। এত অল্প বয়সে সে তার বাবার চোখে 

এমনভাবে ধুলো দিয়েছিল যে তার বাব! ভেবেছিল যাঁছু। কিন্তু আমি সত্যিই 

দোষ করে ফেলেছি । আমি আপনাকে বেশী ভালবেসে ফেলেছি অথাৎ ৰেশী 

কথা বলে ফেলেছি; সেজন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। 

ওথেলা। আমি তোমার কাছে চিবকৃতজ্ঞ। 

ইয়াগো। আমার মনে হচ্ছে, এই সব কথাবার্তায় আপান কিছুটা মুষডে 

পড়েছেন। 

ওথেলো । মোটেই না, মোটেই না। 

ইয়াগো। আমার কিন্তু তাই মনে হচ্ছে। আপনার প্রতি আমার ভালবাসার 

খাতিরে আমি যা যা বললাম আপনি আশা করি তা ভেবে দেখবেন, তবে আমি 

দেখছি আপনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমার অনুরোধ আমার কথাটার 

সঙ্গে অন্য সব স্থুল ব্যাপার জড়িয়ে দেবেন না অথব৷ সন্দেহ ছাড়া অন্য কোন 

অর্থ বা তাৎপর্যও জুড়ে দেবেন না তার সঙ্গে । 

ওথেলো। না, আমি তা করব না। 



৩৫৮ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

ইয়াগো। যদি তা করেন তাহলে আমার কথাটা এমন এক ভয়ঙ্কর সাফল্য 
লীভ করবে যা আমার চিন্ত! কল্পনা করতেও পারেনি । ক্যাসিও আমার যোগ্য 

বন্ধু। কিন্তু স্যার, আমার মনে হচ্ছে আপনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন । 

ওথেলো । না না, বেশী বিচলিত ত হয়ে পড়িনি। ডেসডিমোনা সৎ একথা 

না ভেবে আমি পারছি না । 

ইয়াগো । ঈশ্বরের কৃপায়, উনি দীর্ঘ দ্দিন সৎ থাকুন এবং আপনিও দীর্ঘদিন 
তাই ভাবুন। | 
ওথেলো । কিন্তু তার প্ররুতি নিজে নিজেই কতখানি ভুল করে বসেছে দেখ । 

ইয়াগো । সেইটাই ত হলো কথা- কিছু মনে করবেন না শ্যার, আমি 
একটু সাহসের সঙ্গে বলছি। তার নিজের দেশের নিজন্ব জাতি জ্ঞাতির তরফ 

থেকে কত প্রস্তাব. তার কাছে এসেছিল। আমরা ত প্রকৃতিগত এই 

মিলগুলোই দেখি। অবশ্ত এ বিষয়ে কোন কটাক্ষ করছি না। দুর' 

স্বর ' এটা একটা বাজে চিন্তা। এ ধরণের পাথিব- স্থুল বিষয়ে মিলের ইচ্ছা 
কুৎসিত এবং দুর্ন্বমম্ব। অমিল হলেই যে তা খারাপ এবং অস্বাভাবিক হবে 

এমন কোন কথা নেই। কিন্তু আমায় ক্ষমা করবেন-__আমি স্পষ্ট করে তার 
কথা বলতে পারছি না। তবে অবশ্ত 'আমার ভয় হচ্ছে, গুর দেশের প্রথা ও 
রীতি নীতির সঙ্গে আপনাকে মানিয়ে নিতে গুর বিচারবৃদ্ধি হয়ত ব্যর্থ হবে এবং 

পৰে গুকে অনুতাপ করতে হবে। 

ওথেলো । এখন বিদায়। যদি আরে কিছু দেখতে পাও ত আমায় জানাবে। 

তোমার স্ত্রীকে একটু লক্ষ্য রাখতে বলবে। এবার তুমি যাও ইয়াগো। । 
ইয়াগো | হ্যাঃ আমি যাচ্ছি স্যার | € যেতে যেতে) 

ওথেলো । কেন আমি বিয়ে করেছি? এই সং লোকটা নিশ্চয়ই অনেক 

কিছু দেখে এবং অনেক কিছু জানে । 'ষা বলে যা প্রকাশ করে তার থেকে ও 

অনেক বেশী জানে। 

ইয়াগো। (ঘ্বরে এসে ) আচ্ছা স্যার, আমি বলছিলাম কি, ব্যাপারটা নিয়ে 

আর বেশী দ্বর গড়াবেন না। কালের উপর ছেড়ে দিন। কালক্রমে যা হবার 

ঠিক হবে। অবশ্ত যদিও ক্যাসিওকে তার পদে পুনর্বহাল করা উচিত এবং এ 
বিষয়ে সে খুবই যোগ্য তথাপি আপনি যদি তাকে কিছুদিন বাইরে রাখতে চান, 
তাহলেও তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তার সঙ্গতির উপবেও নজর রাখতে 

হবে। এটাও দেখতে হবে আপনার স্ত্রী যাতে ওকে আপ্যায়ণ করতে গে 
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মোটা রকমের কিছু দ্বিয়ে না দেয়। এর উপর অনেক কিছু নিভর করছে। 

ইতিমধ্যে আমি ত শ্তধু ভয়ে ভয়েই থাকব। এত বড় একটা ব্যাপারকে আমি 

ভয় না করে পারছি না। তবে হ্যা, আপনার স্ত্রীকে যেন অবাধ স্বাধীনতার 

মধ্যে ছেড়ে রেখে দেবেন। আমি আপনার সম্মান কামনা করি। ( প্রস্থান ) 

ওথেলো । লোকটা সত্যিই খুব সৎ এবং মানুষের গুণাগুণ * আচরণ সম্বন্ধে 
গভীর জ্ঞান আছে। একদিন তাঁর পায়ের প্রতিটি নুপুরধবাঁন আমানু অস্তবের 
বীণার তারে ঝঙ্কার তুলত। কিন্তু, আজ যদি আমি তাকে তিতবিরক্ত করে 
তুলি ও তাহলে বাতাসে উড়ে যাবে। একেবারে ভাগোর শিকার হয়ে 

উঠবে। অবশ্য আমার 'চহারাট। কালো এবং আমার কথাবাতীর মধ্যে এমন 

কতকগুলো গুণ নেই ঘা শ্বেতকায়দের আছে অথবা আমার বয়সও একটু বেশ 
হয়ে গেছে__কিন্তু এসবে এমন কিছু যায় আসে না। আসলে ওর মনটা চলে 

গেছে, আমার সঙ্গে বাধা নেই, আমি গ্রতারিত। এখন শুধু তাকে স্বণা কর! 

ছাড়া আর কোন সাস্বনা আমার নেই। হে বিবাহেৰ অভিশাপ, আমরা 

এই সব দুর্বলমন। মেয়েগুলোকে বিবাহের পর আমাদের বলে প্রচার করে থাকি; 

কিন্তু তাদের ক্ষুধার তল খুঁজে পাই না। আমি এক বিষাক্ত ব্যাঙের মত 
“বুকের অন্ধকারে দুষিত বাম্প খেয়ে বেচে থাকব তবু আমি যাকে ভালবাসি 
অপরের দ্বারা ভুক্ত আমার সেই প্রেমাম্পদের মনের এক সামান্য কোণে 
অবহেলার পাত্র হয়ে থাকতে পারব না। অনেক বড় বড় লোকেও এই 
ধরণের ছুশ্চিন্তার কবলে পড়ে থাকেন। মেয়ে বলে ওর! কতকগুলো বেশী স্থষোগ 

স্থবিধা পায় আর সেগুলোর ওরা যথেচ্ছ অপবাবহার করে থাকে । অমোঘ মৃত্যুর 
মত এক অপরিহার্য নিয়তির কবলে পড়ে গেছি আমরা । আমরা শুধু ভ্রুত 
ংসের দিকে এগিয়ে চলেছি । কেউ রক্ষা করতে পারবে ন! আমাদের । এষে 

ও আবার কোথায় যাচ্ছে। 

ডেসডিমোন! ও 'এমিলিয়ার প্রবেশ 

ধদি ও অবিশ্বন্ত ও অসতী হয় তাহলে জগতে বিশ্বস্ততা বা সতীত্ব বলে কোন 
জিনিসই নেই । তাহলে ঈশ্বরই মিথ্যা হবে। আমি তা বিশ্বাস করি না। 
ডেসডিমোনা । কী ব্যাপার ওথেলো৷ ? তোমার খাবার তৈরি, তোমার নিমন্ত্রি 

অতিথিরা উপস্থিত। তারা তোমার জন্য বসে আছেন । 

ওথেলো। দোষটা আমারই । 
ভেসডিমোন । অমন ক্ষীণভাবে কথা বলছ কেন তুমি? নিনরন 

্ঠ 
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ওথেলো। আমার কপালটার এইখানে ব্যথা হচ্ছে। 

ডেসডিমোনা। আমার মনে হয় রাত জেগে পাহারা দেওয়ার জন্যই এমনি 

হয়েছে । দড়াও এ জায়গাট। বেধে দিই। এমনি ভাল হয়ে যাবে। 

( ওথেলো! তার রুমালট! বার করে দিল আর ডেসডভিমোনা 

তাই দিয়ে বেধে দিল ) 
ওথেলো । তোমার রুমালটা খুব ছোঁট। চল আমরা ভেতরে যাই আমরা 
একটু নির্জনে থাঁকতে চাই । 

ডেদডিমোনা। তোমার শরীরট। ভাল নেই বলে সত্যিই আমি ছুঃখিত। 

(ওথেলো ও ডেসডি মানার প্রস্থ'ন ) 

£মিলিয় । এই রুমালটা পাওয়া গেছে বলে আমি সত্যিই খুশি । এটার 

সঙ্গে মুরের প্রথম স্থৃতি জড়িত। আমার খাম.খয়।লী স্বামী বোধ হয় 

একশোবার এটাকে চবি করার জন্য বলেছিল। কিন্তু এই রুমালটা ও.দর 

প্রথম প্রেমে? স্মরতিচিহ্ন বলে মেয়েট! এটাকে এত ভালবাসে যে সব সময় 

এটাকে কাছে কাছে শখ, এটাকে চুদন কনে, এর সঙ্গে কথ বলে আর মুরও 

“টাকে যত্র করে রেখে দিতে বলেছিল । যাক্ বাবা, এটা আমি পেয়ে গেছি 

এবং "টা আমি ইয়াগোকে দিয়ে দেব। সে টা দিয়ে কি করবে তা একমাত্র 

ভগবান জানেন, আমার জানা স্ব না! আমি শুধ তাঁর খেয়াল খুশিকে চরিতার্থ 

করে যাই । 

ইয়াগোর পুনঃপ্রবেশ 

ইয়াগে।। এখানে এখন তুমি কি করছ? 

এমিলিয়া। আমাকে বকো' এই দেখ তোমার জন্যে একটা জিনিস রেখে 

দিয়েছি। 
ইয়াগো। তুমি আমাকে জিনিস দেবে? নিশয় সেটা এবটা সাধারণ জিনিস। 

এমিলিয়া । হ্যা। | 

ইপ়াগো। স্ত্রী বোকা হলে স্বামীর বড় জালা । 
এমিলিয়া। এই কথা! আমি যদি তোমাকে “সই রুমালটা দিই তাহলে তুঙি 

আমায় কি দেবে? 

: ইয়াগো। কোন মালটা ? 
এমিলিয়া। কোন রুমালটা ? কেন, ষেটা মুর প্রথমে ডেসডিমোনাকে দিয়েছিল, 

হেটা কতবার তুমি আমায় চুরি করতে বলেছিলে । 
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ইয়াগো। তৃমি সেটা সত্যিই তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছ? 
এমিলিয়া । না, মিছে কথা বলব কেন। অসাবধানে তার হাত থেকে পড়ে 

গেছে। আর আমি সুযোগ বৃঝে তা কুড়িয়ে নিয়েছি । এই দেখ। 

ইয়াগো। বাঃ, বেশ ভাল মেয়ে। দাও আমাকে । 
এমিলিয়া। এটা নিয়ে তুমি কি করবে”? এত আগ্রহের সঙ্গে এটা আমায় চুরি 

করতেই বা বললে কেন? 

ইয়াগো । তোমার সে খবরে দরকার কি? (€ কমালটা ছিনিয়ে নিতে নিতে ) 

এমিলিয়া। যদি কোন বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ দরকার না থাকে তাহলে আমায় ওটা 

ফিরে দাও । আহা বেচারীঃ এটা না পেয়ে হয়ত পাগল হয়ে যাবে। 

ইয়াগো | তুমি স্বীকার করবে না। এটার দ”কার আছে। তুমি এখন 

হও । ( এমপিয়ার প্রস্থান ) 
আমি এব? কাসিওব পাসায় এই রুমালটা ফেলে আসন । তারপর মুরটাকে 

নিযে গেয়ে তা দেখাব। যে সব জিনিসগুলো হালকা বাতাসের মতই তুচ্ছ, 

ঈর্মাগ্রস্ত মনে? কাছে সে" লো ধর্মশান্ত্রেণ কথার মত অন্রান্ত হমাণ বলে মনে হয়। 

আমার বিষ ত মুরের মনে ক্রিয়া ক?তে শুরু করে দিয়েছে । উগ্র ভয়ঙ্কর 
আত্ম রি তাই স্বভাঁবতঃ বিষ আব যার ক্রিয়া প্রথমে বৃঝতে পারা না গেলেও পরে 

রক্তের মধো কাজ করে, সালফাঁবেন খনির মত জলতে থাকে। 

ূ ওথেলোর পুনঃপ্রবেশ | 

দেখ, এই বোধ হয় এসে গেল পাঁপি অথবা গান্দ্ীগোরা গাছের শিকড় অথবা 

গথিবীর কোন সিবাপই আগের মত মিষ্টি গভীর ঘৃম তোমায় দিতে পারবে না। 
কোন ওযুধই না। ॥ 

ওথেলে!। হাঁ, হা । আমার কাছে মিখো । একেবারে মিথ্যে । 

ইয়াগো । আবার কেন জেনারেল? ওসব কথা এখন থাক। 

ওথেলো। তৃমি এখন যাও । তুমি আমার পথ চলা শুরু করে দিয়েছ। আমি 

জোর করে বলতে পারি একটুখানি জানার থেকে কিছু না(জনে প্রভাঁতিত হওয়া 

ের ভাল । 

ইয়াগো । একথা কেন বললেন স্যার ! 

€থেলো। তার গোপন কামনার কোন মৃহূর্ত সম্বন্ধে কী আমি জানি? আনম 
স| (দখিনি, তার কথা ভাবিনি ; স্থৃতরাং সেটা আমার কোন ক্ষতি করেনি। 
আমি আগের রাতে ভাল করে খেয়েছি, স্থমিয়েছি, নিশ্চিন্তভাবে হাসিধুশির 
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সঙ্গে কাটিয়েছি। আমি তার ঠোঁটে ক্যাসিওর চুম্বনের কোন চিহ্ন খুঁজে পাইনি ৷ 

যদি কারো কোন জিনিস চুরি যায় আর সে যদি তা জানতে না পারে তাহলে 

তাকে তা জানতে দেওয়া উচিত না। তাহলে সেটা তার কাছে চুরি বলে মনেই 

হবে না। 

ইয়াগো। আপনার মুখ থেকে একথা শুনে আমি ছুঃখিত। 

ওথেলো । যদি আমাদের সেনাবাহিনীর সকলেই তার দেহ ভোগ করে তার 

আস্বাদন লাভ করত, অথচ আমি তার কিছুই জানতাম ন! তাহলে আমি সুখেই 

থাকতাম। হে আমার মনের প্রশান্তি, হে আমার স্থুথ সন্তোষ বিদায় তোমাদের । 

সুসজ্জিত সৈশ্সম্ভারপমৰ্বিত হে যুদ্ধ বিদাম্স' যে যুদ্ধ উচ্চাভিলাষকে দেয় 
সবচেয়ে বড় '€ণের মর্যাদা সে যুদ্ধকে বিদায়। অশ্বের হ্ষারব, কর্ণবিদাবক 
উত্তেজক রণবাগ্য, বিপৃল জশীকজমক, উড্ডীন রাজপতাকা, অপরিসীম উত্তেজনা 

আর গর্ববৌধ__-একটা গৌরবময় যুদ্ধের ষা কিছু অঙ্গ সব বিদীয়। এ সবই 

তুচ্ছ মরণশীল। অমর অবিনশ্বর যুদ্ধদেবতা জোভের অস্ত্রগালনারই এক হীন 
অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই না। বিদায়! ওথেলোর সমরপিপাসার এই হলে! 

চির অবসান । 

ইয়াগেো।। এটা কি আপনার পক্ষে সম্ভব স্যার? 
ওথেলে৷ । শয়তান ! আমার স্ত্রী খারাপ এটা তোমাকে নিয় প্রমাণ করতে 

হবে ( ইয়াগোর গলা ধরে ) এটা তুমি নিশ্চয় জেনে রেখো । আমাকে চাক্ষুষ 
প্রমাণ দিতে হবে। এইভাবে আমার জাগ্রত ক্রোধকে শাস্ত করতে না পার ত 

বুঝব তুমি মানুষ নও, মান্থষের আত্মা তোমার মধ্যে নেই, তোমার কুকুর হয়ে 

জন্মানোই উচিত ছিল। 

ইয়াগে! । এতত্র গড়িয়েছে ব্যাপারট! ? 

ওথেলো । আমাকে নিজের চোখে তা দেখিয়ে দাও অথবা প্রমাণ করো যে» 

সন্দেহ করার মত কোন ছিদ্র তার চরিত্রে নেই। অথবা মৃত্যুর জন্য তৈরি হও । 

ইয়াগো | শান্ত হোন ন্যার। 

ওথেলো। যদি এইভাবে তার নিন্দে করে আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে যাও তাহলে 
আর কখনো! প্রার্থনা করে! না। সমস্ত অনুশোচন! ত্যাগ করে বিভীষিকার উপর 
বিভীষিকার স্তূপ জমিয়ে চল। এমন কাজ করো যাতে সমস্ত জগৎ বিন্মিত হয়। 

ঈশ্বরের চোখে পর্যস্ত জল আসে। কারণ তুমি যা ষা করেছ তার থেকে খারাপ 

কাজ আর কিছু হতে পারে না । 
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ইয়াগো। হেঈশ্বর আমায় ক্ষমা! করো। আপনি কি মানষ ? আপনার মধ্যে 
কি আত্ম! বা বোধশক্তি বলে কোন জিনিস নেই ? ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। 

আপনি এক হতভাগ্য নির্বোধের মত আপনার সততার মত গুণটাকে দোষে 

পরিণত কবে তুলছেন । হে ভয়ঙ্কর জগৎ! তোমরা সাক্ষী থাক, এ জগতে সৎ 
ও খোলাখুলি হওয়াও নিরাপদ নয়। আপনাকে ধন্যবাদ এতে আমার যথেষ্ট শিক্ষা 
হলো । আর আমি কোন বন্ধুকে ভালবাসব না, কারণ ভালবাসাট। হচ্ছে 

অপরাধ । 

ওথেলো । না নাথাম! তোমাঁব সৎ হওয়াই উচিত। 

ইয়াগো । না, আমার জ্ঞানী হওয়া উচিত, কারণ সততা হচ্ছে এমনই এক 
নির্বৃদ্ধিতা যা যার জন্য সে খাটে তাকেই হাঁরায়। 

ওথেলো। আমি সত্যি বলছি 'একবার মনে হচ্ছে আমার স্ত্রী সৎ, আবার 

মনে হচ্ছে সৎ নয়। একবার মনে হচ্ছে তুমি ঠিক, আবার মনে হচ্ছে তুমি 
ঠিক না। আসল কথা আমি কিছু প্রমাণ চাই। তার নাম যা একদিন ছিল 

স্থদদরী ভায়েনার মুখের মতই সুন্দর আর সজীব এখন তা আমার মুখের মতই 
কালো হয়ে উঠেছে কেন? যদি একবার আমি প্রমাণ দ্বারা তৃষ্ধ হই তাহলে 

আমি দড়ি, ছুরি, বিষ, আগুন অথব| শ্বাসবোধকারী জলম্লোত কোন কিছুর আমি 

ভয় করি না। 

ইয়াগে। । আমি দেখছি স্যার, আপনি আবেগের হারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন । 

আমিই এ আবেগ সঞ্চার করেছি আপনার মধ্যে এজন্য আমি এখন অনুতপ্ত । 
তবে আপনি কি তৃপ্ত হতে চান ? 

ওথেলো। চাই মানে? তৃপ্ত হব। 

ইয়াগো। কিন্তু কেমন কবে স্যার, আপনি কি তাকে সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীম 
জ্বেখে সেই দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতে চান? 
ওথেলো। আমি চাই মৃত্যু আর ধ্বংস। 
ইন্াগো। এটা কিন্তু খুবই কঠিন কাজ। এই মরণশীল চোখ ত নিজের মৃত্যু 
বা চূড়ান্ত ধবংসকে দেখতে পায় না, কিন্ত আমি কীই বা বলব! কোথায় পাব 
আপনার আকাংখিত তৃপ্তি? আপনার পক্ষে সেট দেখা অসম্ভব। যদ্দি সে 

প্রমাণ ছাগলের মত সুন্দর আর শক্তিশালী হয় অথবা বাদরের মত গরম হয় বা 

গবিত নেকড়ের মত লবণাক্ত হয় অথবা মাতাল নির্বোধের মত স্থুল হয় তাহলে 
কি করবেন? তবু আমি বলছি, আমার ষে সব জোরাল ঘটন! এবং অভিযোগ 
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আছে তা আপনাকে সরাসরি সত্যের দরজার কাছে নিয়ে যাবে, আপনাকে চূড়ান্ত 

তৃপ্তি দান করবে। 

ওথেলো। হ্যা, সে যে আমার প্রতি বিশ্বস্ত নয় এ বিষয়ে আমায় জীবন্ত যু্ধি 
প্রমাণ দাও । ৃ 

ইয়াগো। এ কাজ আমিকিস্তপছন্দ করি না । তবু এ ব্যাপারে যখন নিধোধ 
সততা আর ভালবাসার বশবর্তী হয়ে এতটা এগিয়েছি তখন আমায় শেব পরস্ত 

যেতেই হবে। এরি মধ্যে একরাত আমি ক্যাসিওর কাছে শুয়েছিলাম। একটা 

দাত ওঠার জন্য আমি ঘুমোতে পারিনি (সবাতে। এক ধরণের মানুষ আছে 
যাদের অস্তরটা খুব টিলে এবং ঘ্বমেন সময় সব কথা অনর্গল বলে ফেলে । ক্যাসিও 

হচ্ছে সেই ধরণের মাহষ। আমি তাঁকে ঘুমের "ঘারে বলতে শুনলাম, প্রিয়তমা 
ডেসডিমোনা. আমাদেব আরও সজাগ সচেতন হতে হবে, লোকচক্ষ হতে লুকিয়ে 

রাখতে হবে আমাদেক ঞ্মের ব্যাপা্টা। তারপর আমার হাতটা ধরে মোচড় 

দিয়ে বলল, মিষ্টি সোনা আমার ' তারপর আমার ঠোটে জোর চুম্বন করল. মনে 

হলে আমার ঠোটটাকে গোড়াস্দ্ধ ছি'ড়ে ফেলবে । তারপণ তার পাটা আমার 

উরুর উপর চাপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল»আবার আমায় চুম্বন করল এবং বলল, অভিশঙ 
ভাগ্য তোমায় মুরকে দান করল । 

ওথেলো । ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর।, 

ইয়া.গ! । অবশ্য এটা ওর স্বপ্ন । 

ওথেলো । কিন্তু স্বপ্ন হলেও এ সব হলে! আগেকার কাজেরই প্রতিচ্ছবি। 

ইয়াগো। এটা কিন্তু আপনার এক কুটিল সন্দেহ। তবে অবশ্ত এটা স্বপ্ন 

হলেও অন্যান্ত ক্ষীণ এমাণগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করছে 

পারে। 

ওথেলো। আমি তাকে টুকরো টুকরো করে ছি'ড়ে ফেলব । 

ইয়াগো। না, স্থিরপ্রজ্ঞ হবার চেষ্টা করুন। এখনো পর্যন্ত আমরা কোন কাঁজের 

প্রমাণ পাইনি। উনি সৎও হতে পারেন। একটা কথা আমায় আপনি 

বলুন £ আপনার স্ত্রীর কাছে মাঝে গোলাপজামের ছাপ দেওয়া! একটা রুমাল 

দেখেননি ? 

ওথেলো। আমি এই ধরণের রুমাল একটা ওকে দিয়েছি । এটা আমার প্রথ্ব 

দান। । 

ইয়াগো। আমি অবশ্য তা জানি না। তৰে এই ধরণের একট রুমাল দিয়ে-_ 
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এৰং সেটা নিশ্চয় আপনার স্ত্রীং আজ আমি কাশিওকে তার দাড়ি মুছতে 

দেখেছিলাম । 

গথেলো। সত্যিই কি তাই-_ 

ইয়াগো। রুমাল যদ্দি সত্যিই আপনার স্ত্রীর হয় তাহলে সেটা নিশ্যয় অন্যান্ত 
প্রমাণের সঙ্গে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেবে । 

গুথেলে ৷ হায়, আমার ষদ্দি চল্লিশ হাজার জীবন থাকত। কারণ আমার 

একটা! মাত্র জীবন খুবই দুর্বল, তা দিয়ে কখনো৷ এতবড় একটা বিরাট অন্যায়ের 

গ্রতিশোধ নেওয়া যায় না। এখন দেখছি ব্যাপারটা সত্যি। দেখ ইয়াগো। 
ণবার আমি আমার সমস্ত প্রেম আকাশে উড়িয়ে দিলাম। সব শেষ। 

ছে আমার প্রতিশোধবাসনা, নরকের গভীর থেকে উঠে এস, হে আমা 

প্রেম, তুমি তোমার অন্তরের সিংহাসন আর মাথার মুন্ট অতাচারী নির্মম স্বণার 

হাতে ছেড়ে দাএ। 

ইয়াগো। তবু আপনি সন্তগচিত্ত হোন। 

গুথেলে । আমি রক্ত চাই। রক্ত, রক্ত, রক্ত | 

ইয়াগো । আমি চাই ধৈর্য । আপনি ধৈর্য ধরুন। আপনার মনের পরিবর্তন হতে 

পারে। 

গুথেলো। কখনই না ইয়াগে।। বাণ্টিক সাগবের হিমশীতল শৈত্যপ্রবাহ 

যেমন চিরদিন সামনে এগিয়ে চলে কোনদিন ভাটা পড়ে না সে প্রবাহে, 

তেমনি আমার রক্তাক্ত প্রতিশোধবাসনা শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, 

পিছন ফিরে কোনদিন তাকাবে না বা প্রেমে কথা! বলবে না; উপবৃক্ত 
প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যস্ত তাক্ষাস্ত বা শান্ত হবে না। নতজানু হয়ে এখন 

& মর্মরপ্রস্তরনিমিত দেবতার সামনে উপযুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি শপথবাক্য 

উচ্চারণ করব। 

ইয়াগো। (নতজানু হয়ে) এখন উঠবেন না । হে প্রজ্জলিত আলোকমালা, 

হে আমার চতুর্দিকের জল মাটি বাতাস ও অগ্নি, তোমরা সাক্ষী রইলে, 
তোমরা দেখ ইগ্লাগো তার সমগ্র অন্তর, শ্রম এবং বৃদ্ধি ওথেলোর সেবায় 
উৎসর্গ করল। এখন সে যা আমায় আদেশ করবে শত খারাপ কাজ হলেও আমি 

ভা! পালন করে যাব। ণ 

(দুজনেই উঠে দীড়াল) 

গুথেলে।। তোমার ভালবাসার জন্ত ধন্যবাদ। উদার অকুপণ ন্বীকৃতিও 
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দিলাম তার সজে। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে তুমি ক্যাসিওকে আর জীবিভ 
দেখতে পাবে না। 

ইয়াগো। আপনার অন্থরোধে নিশ্চয়ই তাকে মারা হবে। আমার বন্ধু ত 
একরকম প্রায় মরেই আছে। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে মারবেন না; তাকে 

বাচিয়ে রাখুন। | 
ওথেলো। ধিক তাকে ধিক। এখন তুমি আমার সঙ্গে একটু দূরে চল। এ সুন্দর 
শয়তানটার মৃতু'র জন্য এখন তাড়াতাড়ি আমার একটা উপায় খু'জে বার করতেই 
হবে। এখন থেকে তুমিই হবে আমার লেফ টন্যাণ্ট | 

ইয়াগো । আমি চিরদিনের জন্য আপনার । (প্রস্থান) 

চতুর্থ দৃশ্য । সাইপ্রাস ছুর্গের সম্থুখস্থ স্থান। 
ডেসডিমোনা১ এমিলিয়৷ ও ভখড়ের প্রবেশ 

ডেসডিমোন! । আচ্ছা লেফ টন্যাণ্ট ক্যাসিও কোথায় থাকেন জান? 

ভশড়। আমি বলতে পারব না সে কোথায় থাকে। 

ডেসডিমোনা। কেন? 

ভাড়। কারণ সে একজন সৈনিক। কোন সৈনিক কোথায় থাকে একথা বল৷ 

মানে তাকে অপমান কর! । | 
ডেসডিমোনা । যাও, তার বাসাটা খুঁজে বার করে! । 

ভাড়। আমি কোথায় থাকি বলতে পারি কিন্তু সে কোথায় থাকে তা বলতে 

পারব না। 

ডেসডিমোনা । এর কি কোন উপায় নেই ? 

ভাড়। আমি তার বাসা কোথায় জানি। সুতরাং কোথায় সে থ।কে সেকথা 

বলা মানেই আমার এই গল] দিয়ে মিথ্যে কথা বলা হয়। 

ডেসডিমৌন| । তুমি কি তাঁকে খুঁজে বার করে একটা খবর দিতে পারবে ? 
ভাড়। আমি তার জন্য জগতের সব লোককে প্রশ্ন করব। 

ডেসডিমোনা । যাও তাঁকে খুজে বার করো। তাকে বলো আমি আমার স্বামীর 

মত করিয়েছি। আশা করছি সব ঠিক হয়ে যাবে। 

ভাড়। এটাকর অবশ্ত এমন কিছু নয়; মানুষের বৃদ্ধির সীমার মধ্যেই পড়ে । 
স্থৃতরাং চেষ্টা করে দেখতে পারি। ( গ্রস্থান ) 

ডেসডিমোনা । আমি আমার রুমালটা কোথায় হারালাম এমিলিয়া ? 
এমিলিয়া। আমি ত তা জানি না ম্যাভাম। 
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ভেসডিমোনা। বিশ্বাস করো। মণি মৃক্তো ভর! আমার ব্যাগটা হারালে ক্ষতি 

ছিল নাঁ। আমার স্বামী মুর অবস্থ সত্যিই উদ্দারচেতা, ঈর্ধান্বিত লোকের মনের 
বত নীচতা গুর মনে নেই। কিস্তু এটা অন্ত যে কোন মনের পক্ষে সনদে বা 

দুশ্চিন্তার কারণ। 

এমিলিয়৷ । তিনি কি ঈর্ষান্বিত নন ? 

ডেসডিমোনা । কে, উনি? আমাব মনে হয়, যে স্থযের দেশে উনি জন্মেছেন 

সেই সুর্য এই ধরণের সব কুচিস্তা কেড়ে নিয়েছে। 

ওথেলোর প্রবেশ 

এমিলিয়া ! দেখুন, উনি হয়ত এ দিকেই আসছেন। 

ডেসডিমোনা । কাসিওকে গুর কাছে নাডাকা পর্যন্ত আজ আমি ওকে ছাড়ব 

না। কেমন আছ প্রয়তম ? 

ওথেলো। ভাল প্রিষ্নতম! । (স্বগত) ভাণ করা সত্যিই কঠিন। তুমি কেমন 
আছ ডেলডিমোন। ? 

ডেপডিমোন। । ভাল। 

ওথেলে।। তোমার হাতটা দাও । তোমার হাতটা ভিজে ভিজে মনে হচ্ডে। 

ডেসডিমোনা। কিন্ত এ হাত এখনও পর্যন্ত ছুঃখ ব! জরার পরিচয় পায়নি। 

ওথেলো। এর থেকে বোঝা ষায় তোমার অন্তরটা উদার । কিন্তু তোমার হাতটা 

যেহেতু উত্তপ্ধ আব আর্ত; তোমার অবাধ স্বাধীনতাটাকে খর্ব করতে হবে, উপবাস, 

প্রার্থনা, কচ্ছুসাধন, আত্মনিগ্রহ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কিছুদিন চলতে হবে। কারণ 

এখানে 'একটা ঘর্মাক্ত কলেবর ক্ষুদে শয়তান আছে যা! অনেকের মাথা ঘৃবিয়ে দেয় । 

তোমার হাতট। সত্যিই খুব ভাল এবং সরল। 

ডেসভিখোনা । একথা তুমি কেন বলছ? এই হাত দিয়েই আমি আমার অন্তর 
তোমাকে দান করেছি । 

€থেলো। তাই ত ব্লছি উদার হাত। প্রাচীন কালে লোক আগে অন্তর দ্দিত 

তারপর হাত দিত বিয়েতে । এখনকার কালে লোকে হাত দেয় কিন্তু অন্তর 

দেয় না। 

ডেমডিমোন! । আমি এসব জানি না। এখন (তামার প্রতিশ্রতির কথাটা মনে 

করিয়ে দিই । 
ওথেলো। প্রতিশ্রাত কিসের ? 

ডেসডিমোন! । তোমার সঙ্গে কথ! বলার জন্য আমি ক্যাসিওকে ডেকে পাঠিয়েছি । 
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ওথেলো। আমি বড় রাতে কষ্ট পাচ্ছি। তোমার রুমালট। একবার দাও ত। 

ডেসডিমোনা । এই নাঁও। 
ওথেলো। আমি ধেট। তোমায় দিয়েছিলাম সেইটা । 

ডেসডিমোনা । সেটা ত এখন আমার কাছে নেই । 

ওথেলো । এটা ত অন্যায়। সেই রুমালটা একজন মিশরবাপী আমার 

মাকে দিয়েছিল। আমার ম! যাছু জানত । সেই রুমালটা যতক্ষণ তার কাছে 
থাকত তিনি লোকের মুখ দেখে তাদেন মনেন চিন্তা বলে দিতে পারতেন। 
এই কুমালটার জোরে তিনি অমায়িকভাবে আমার বাবাকে তার প্রেমের 

কাছে বশীভূত করতে পারতেন। কিন্তু রুমালট। যদি হারিয়ে যেত অথবা 
কাউকে দ্দিতেন তাহলেই বাবা ত্বণা করতে শুরু করত মাকে । বাবার মন 

আবার অন্য মেয়ের প্রতি ঘুণ-ঘুর করত। মা তার মৃত্যুকালে এই রুমালটা 
আমায় দিয়ে যান। বলে যান, তোমার বিয়ে হলে তোমার স্ত্রীকে এটা 

দিও। আমি তাই তোমাকে দিয়েছিলাম । «টার ওপব নজর রাখতে 

বলেছিলাম। এটাকে চোখের মণি করে রাখতে বলেছিলাম। বলেছিলাম 

এটা হারালে বা কাউকে দিলে এমন ক্ষতি হবে যে ক্ষতির কোন তুলনা 

থাকবে না। 

ডেপসডিমোনা। ওটা কি সম্ভব ? 

ওথেলো। এটা সত্যি। এই কমালটাপ বুনোনের মধ্যে যাদু আছে। 

একজন জ্যোতিষ এট| সেলাই করেছিল নির্দিষ্ট সময় ও তিথির মধ্যে। যে 
কীটের লালা থেকে এর পিক্ক উৎপন্ন হয়েছিল সেই কীটখলোর মাথায় জ্যোতি 

ছিল। কুমারী মেয়েদের কবরখানা বা মমি থেকে এটাকে রাঙিয়ে নেওয়! 

হয়েছিল। 

ডেসডভিমোনা। এটা সত্যি? 

ওথেলো। খাঁটি সত্যি। স্থতরাং ভাল করে খৃ'জে দেখ । 

ডেসডিমোনা । তা যদ্দি হয় তাহলে ভগবান এটা কোনদিন না দেখালেই ভাল 

করতেন। 

ওথেলো। হাঃ। কি কারণে একথা বললে ? 

ডেসডিমোনা । তুমি ওভাবে কথা বলছ কেন? তুমি কথা বলতে বলতে চমকে 

উঠছ এবং খুব তাড়াতাড়ি আবেগের সঙ্গে বলছ। 

ওথেলো । ওট! কি সত্যই হারিয়ে গেছে? 
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ডেসডভিমোনা না হারাক়নি। তবে কোথায় আছে তা জানি না 

ওথেলো । কেমন করে তা জানলে? 

ডেসভিমোঁনা । অ।মি বলছি এট হারায়নি। 

€থেলো। তাহলে নিয়ে এস, আমাকে দেখাও । 

ডেলডিমোনা । কেন, আমি তা ঠিকই পারি, তবে এখন পারছি না। মনে 

হচ্ছে আমাকে আমার দাবি থেকে সবিয়ে নিয়ে যাবার এটা একটা কৌশল। 

আমার অনুরোধ, ক্যাসিওকে তুমি আবার কাজে নিমুক্ত করে নাও । 

ওথেলো। তুমি আমার কুমালটা নিয়ে এস। আমাব মন মেজাজ ভাল 
ন্ই। 
ডেসডিমোনা। শোন শোন। তৃমি এমন সুযোগা লোক আর পাবে না। 

€থেলো । কিন্তু আমার রুমাল ? 

ডেসাড'মানা। আমার অন্ুবোধ কাসওর কথা বল। 

ওথেলো ৷ রুমাল । 

ডেসভিমোনা। কাসিও হচ্ছে এমনই একজন লোক যে সারাজীবন তোমাকে 

ভালবেসে এসেছে, তোমার ছুঃখ বিপদে অংশগ্রহণ কবে এসেছে-_ 

ওথেলে।। কমাল। 

ডেসডিমোনা। আমার বিশ্বাস দোষটা তোমারি । 

ওথেলো । নিপাত যাঁও। (প্রস্থান ) 
এমিলিয়া। ভদ্রলোককে দেখে ঈর্ধাগ্রস্ত মনে হয় না ? 

ডেসডিমোনা। এর আগে এমন ত কখনে! দেখিনি । নিশ্চয়ই তাহলে 

রুমালটাব মধ্য কৌন যাছু আছে। এটা হারানোতে আমি সত্যিই খুব 
ছুঃখিত। 

এমিলিয়।। একটা কি দুটো বহুরও কে'ন লোককে একভাবে ভাল দেখি ন!। 

তারা যেন সবাই ঠিক পাকস্থপী আর আমব। তাদের খাছ্য। ক্ষুধার সময় ওরা 
আমাদের খায়, পেট ভি হয়ে গেলে আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়। 

কণাসিও ও ইয়াগোর প্রবেশ 

এঁ আমাৰ ত্বামী আর ক্যাসিও আসছেন। 

ইয়াগো। আর কোন উপায় নেই। তাকে এটা করতেই হবে। যাও তার 

কাছে বারবার অন্থরোধ করগে । 

ডেসডিমোনা । কেমন আছেন ক্যাসিও? কী খবর? 

১---২৪ 
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ক্যাসিও। ম্যাডাম, আমার সেই আবেদনটা। আমি আপনাকে অন্রোধ 
করছি, আপনি কোন না কোন সঙ্গত উপায়ে আমাকে আমার পদে পুনঃ 

প্রতিষ্ঠঠ করবেন। ধাকে অন্তর দিয়ে আমি শ্রদ্ধা করি তাঁর ভালবাসা লাভে 

আবার যেন ধন্য হই। তবে আর দেরি করলে চলবে না। কিন্তু যদি আমার 

অপরাধটা এতই মারাত্মক হয় যে অতীতের যোগ্যতা, বর্তমানের অনুশোচনা ও 

ভবিষ্যতের সম্ভাবা গুণাবলী কোন কিছুর দ্বারাই তার স্থালন হওয়া! এবং তার 
ক্ষমা বা ভালবাসা পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব না, তাহলে সেটা আমায় 

জানিয়ে দেওয়াই আমার পক্ষে ভাল হয়। তাহলে আমি নিজে নিজেই 

কোন সাস্বন! খাড়া করে নেব। অন্য কেন পথ অবলম্বন করে নিজেকে ভাগ্যের 

,হাতে ছেড়ে দেব। 

ডেসডিমোনা। হায় ক্যাসিও ' আপনার জন্য ওকালতি করা এখন ঠিক 

হবে না। আমার স্বামী এখন আর সে স্বামী নেই। আমি জানি না 
কিভাবে তিনি এমন করে বদলে গেলেন। আমায় ক্ষমা করুন। আমি 

প্রতিটি পবিত্র দেবতার নামে বলছি, আমি আপনার জন্য খোলাখুলিভাবে 
বারবার বলতে গিয়ে আমি আমার স্বামীর বিতৃষ্ণার কারণ হয়েছি । এখন 
কিছুকালেৰ জন্য আপনাকে ধৈধ ধরতে হবে। আমি যা পারি তা করব। 

আমার সাঁধোর চেয়ে বেশী এবার চেষ্টা করব। আশাকরি এতেই আপনি 
সত্তৃষ্ট হবেন । 

ইম়্াগো । উনি কি রেগে আছেন? 

এমিলিয়া। উনি এইমাত্র এখান থেকে খুব অশান্ত চিত্তে বেরিয়ে গেলেন । 

ইয়াগো । উনি কি রাগতে পারেন? নিশ্চয়ই তাহলে এ রাগট! ক্ষণিকের । 

আমি গিয়ে দেখছি। যদি তিনি সতা সতি'ই রেগে থাকেন তাহলে সে রাগের 

পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। 

ডেসডিমোনা। তাই ষান। ( ইয়াগোর প্রস্থান ) 

আমার মনে হয় রাজের কোন বাাপার হবে। হয় ভেনিস থেকে কোন 

খবর এসেছে অথবা এখানে সাইপ্রাসে কোন গোপন চক্রান্তের কোন কিছু তার 

সামনে প্রকাশ পেয়েছে। যার ফলে তার সরল অন্তঃকরণট। হঠাৎ জটিল হয়ে 
উঠেছে । আর ঠিক এই সব সময়ে মানুষ বড় বড় লক্ষ্য থেকে সরে এসে তুচ্ছ 

ছোট-খাটো জিনিস নিয়ে ঝগড়া করে। তাই হ্য়। আমাদের হাতের 
সামান্ত একট। আন্ুলে ব্যথ! হলে সে বাথা শরারের অন্যান্য ভাল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ও 
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ছড়িয়ে যায়। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত মানুষ দেবতা নয় আর চিবদিন 

যে সে একভাবে থাকবে তারও কোন কথা নেই। সত্যিই আমার কপাঁলে কষ্ট 

আছে। এমিলিয়া আমি যুদ্ধের ব্যাপার কিছু জানি না। রাজকার্ষও জানি 
না। তবে আমার প্রতি তার অবিচারের কথ! ভাবতে গিয়ে মনে হলো, নিশ্চয় 

উনি মিথ্যা অভিযোগে অতিধু ক্ত হয়েছেন। 
এমিলিয়া । আমিও বলছি, নিশ্চয় কোন রাজকাধ সংক্রান্ত বাপার। আপনার 

সম্বন্ধে কোন ঈর্ষা বা খারাপ ধারণা নয়। 

ডেসডিমোনা | হাঁয় হায়! আমি তাকে প্রকৃত কারণটা খুলে বলিনি। 
এমিলিয়া । কিন্তু ঈর্ধাগ্রস্ত লোকের অন্তর কোন কারণ দ্বারা তৃপ্ত বা শান্ত 

হয় না। কারণ কোন কারণের জন্য তারা ত ঈর্ষাগ্রস্ত হয় না । ঈর্ধার খাতিরেই 
ঈর্ষাগ্রত্ত হয়। ঈর্ধা এমনই এক ভয়ঙ্কর বস্ত যা নিজে নিজেই জন্মলাভ করে। 
কোন কিছুর দ্বারা না। 

ডেসডিমোন! । ইশ্বর যেন দয়া করে সেই ভয়ঙ্কর বস্তকে ওখেলোর মন থেকে 

দুরে সরিয়ে রাখেন । 

এমিলিয়া। ঈশ্বব আপনার মনস্কামন! পুরণ করুন। 
ডেসডিমোনা। দেখি উনি কোথায় গেলেন। ক্যাসিও, আপনি এখন যান। 

আমি ষদি তাঁকে ভাল অবস্থায় দেখি তাহলে আপনার আবেদনের কথা বলব। 

যতদুর সম্ভব সে আবেদনকে সফল করে তোলার চেষ্টা করব। 

ক্যাসিও। যথাযোগ্য বিনয়ের সঙ্গে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই ম্যাডাম । 

( ডেসভিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান ) 

বিয়াঙ্কার প্রবেশ 

ব্যাঙ্কা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, বন্ধু ক্যাসিও। 

ক্যাসিও। কি জন্য দেশ থেকে তুমি এলে? স্থন্দরী বিয়াঙ্কা, আমি ত তোমার 
কাছেই যাচ্ছিলাম । কেমন করে তুমি নিজেই চলে এলে? 
বিয়াঙ্কা। আর আমি এদিকে তোমার বাসায় যাচ্ছিলাম । কী ব্যাপার তোমার ! 
এক সপ্চা তোমার দেখা! নেই। সাত দিন সাত রাত, একশো আটফাট ঘণ্টা, 
সোজ৷ কথা ! শুধু ক্লাস্তির সঙ্গে দিন গণে যাওয়া। 
ক্যাসিও। ক্ষমা করে! বিয়াঙ্কা। আমিও খুবই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সময়টা 
কাটিয়েছি। তবে আমি খুব শগগির এই অনুপস্থিতির অবসান ঘটাব প্রিয়তমা । 
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( ডেসডিমোনার রুমালট। দিয়ে) রুমাল থেকে কাজটা বার করে নিষ্কে 

পারবে? : 
বিয়াঙ্কা। ও ক্যাসিও, এটা কোথা! থেকে পেলে? এটা নিশ্চয় কোন বান্ধবীর 

ভালবাসার চিহ্ন । এবার আমি তোমার এই দীর্ঘ অন্রপশ্থিতির একটা কারণ 

অনুভব করতে পারছি । তাহলে এই হয়েছে অবশেষে ? বাঃ বাঃ। 

ক্যাসিও। বাদ্ধবীর কাছে যাব! তোমার দাতে ঠিক শয়তান আছে তা না হলে 

তুমি এই কুৎসিত সন্দেহ করতে ন। যে এ রুমাল আমার কোন মেয়েবন্ধু তার 

স্বৃতিচিহম্বরূপ দিয়েছে । বিশ্বাস করো বিয়াঙ্কা তা নয়। 

বিয়াঙ্কা। তাহলে কার ওটা ? 

ক্যাসিও। আমি তা জানি না। এট! আমি আমার ঘরে পেয়েছি । কেউ এটা 

দাবি করার আগে আমি এই রুমালের কাজট1 নকল করে নিতে চাই। এইটা 
নিয়ে ত করে দাও দেখি । তারপর এখনকার মত চলে যাও। 

বিয়াঙ্ক। । চলে যাব কেন? 

ক্যাসিও । আমি জেনারেলের কাছে কর্তব্যরত অবস্থায় আছি। আমি চাই না 

নতুন করে তিনি আমার কোন দোষ খুঁজে পান অর্থাৎ কোন মেয়ের সঙ্গে আমায় 
তিনি দেখে ফেলুন । 
বিয়াঙ্কা। কেন, কেন তুমি ওকথা বললে বল। 

ক্যাসিও। আমি তোমাকে ভালবাসি না বলে যে এ কথা বললাম তা ভেবো না। 

বিয়াঙ্কা । হ্যা হ্যা তাই বটে, তুমি আমায় ভালবাস না বলেই একথা বলেছ। 
যাই হোক, তুমি আমায় আমার পথে কিছুটা এগিয়ে দেবে এবং রাত্রিতে কখন 

তোমার দেখ পাওয়। যাবে বলবে ? 

ক্যাসিও। আমি কিন্তু বেশী দূর তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। কারণ 

এখানে আমি কাজে নিযুক্ত আছি। তবে আমি খুব শিগগির তোমার কাছে 
চলে যাব। 

বিম্াঙ্কা। সেই ভাল। অবস্থা বিশেষে অবস্থাই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। 

চতুর্থ অন্ধ 

প্রথম দৃশ্য । সাইপ্রাস । ছুর্গের সম্বৃথস্থ স্থান । 
ওথেলো ও ইয়াগোর প্রবেশ 

ইয়াগো। আপনি কি তাই ভাবেন? 
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ওথেলো | ভাবি মানে, তুমি কি বলছ ইয়াগে৷ ? 
ইয়াগো। কি ভাবছেন, গোপন চুম্বনের কথা? 
ওথেলো । অবৈধ চম্বন। 

ইয়াগো। অথবা এমনও হতে পারে, আপনার স্ত্রী তার বন্ধুবরের সঙ্গে এক 

বিছানায় উলঙ্গ অবস্থায় এক ঘণ্টা বা তার বেশী সময় কাটিয়েছেন। এটাতে 

আপনি কোন ক্ষতিবোধ করেন না? 

ওথেলো৷ ৷ উলঙ্গ অবস্থায় এক বিছানায় তবু তাতেক্ষতি নেই, কী বলছ ইয়াগো? 
এ ষে ভগ্ডামিতে শয়তানকেও হার মানানো । তারা অন্যায় কাজ করে যাচ্ছে, 

অথচ বাইরে দেখাচ্ছে তার! খুব ভাল। তারা মনে হয় তাদের এই কাজের ছার! 
একই সঙ্গে শয়তান ও ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করছে। 
ইয়াগে।। এট! এমন কিছু না। এটা এমনি এক পদস্থলন। কিন্তু ব্যাপারটা 

হচ্ছে রমাল নিয়ে । আমি যদি আমার স্ত্রীকে একটা রুমাল দিই__ 

ওথেলো। তাহলে কি? 

ইয়াগো । কী আবার, তাহলে সে কমাল তার ন্জিস্ব। তাহলে সে কমাল সে 

যাকে খুশি দিয়ে দিতে পারে। 

ওথেলো । কিন্তু মনে রেখো, সে তার নিজের সম্মান ত রক্ষা করবে । সে সম্মান 

ত সেবিলয়ে দিতে পারে ন।॥ তাও কি সে দিয়ে দিতে পাবে বলছ ? 

ইয়াগো। তার সম্মান হচ্ছে এমনই একটা গুণ যা চোখে দেখা যায় না। এই 

আছে এই নেই। কিন্তু রুমালটার জন্তেই-_ 
ওথেলো। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি ওটার কথা ভুলে থাকলে 
ভাল থাকতাম। খুশি থাকতাম। তুমি বললে আর আমার মনে পড়ে গেল 
কথাটা । শোন, অভিশপ্ত রোগগ্রন্ত বাঁড়ির মাথার উপর যেমন দাড়কাক ঘর ঘ্বুর 

করে তেমনি কথাট। আমার মনের উপর বারবার ঘ্বরে ফিরে আসছে । লোকট। 

সত্যিই আমার রুমালটা তাহলে পেয়েছে । 

ইয়াগো। তাতে কি হলো? 

ওথেলো । এটা মোটেই ভাল ন|। 

ইয়াগো। আমি যদি বলি আমি তাকে আপনার প্রতি অন্যায় করতে দেখেছি বা 
অন্যায় কথ। বলতে শুনেছি, যদি বলি লোকটা কোন এক নারীর ভালমান্থষির 

স্থযোগ নিয়ে নিজের একগু'য়ে আবেদনের মাধ্যমে বেশ কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে 

তাহলে কি বলবেন? 
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ওথেলো। সেকি বলেছে? 

ইয়াগো | বিশ্বীস করুন, সে বলেছে স্তার। তবে বেশী কিছু না। 
ওথেলো। সেকি কিছু বলেছে? 

ইয়াগো!। বলেছে যে সে করেছে-_কিন্তুকি করেছে তা জানি না। 

ওথেলো । কিঃ কি বললে? 

ইয়াগে | শুয়েছে__ 
ওধেলো । কার কাছে শুয়েছে ? 

ইয়াগো। তার কাছে শুয়েছে, তার উপরে শুয়েছে, আপনার যা খুশি বলতে 
পারেন। 

ওথেলে৷। তার সঙ্গে শুয়েছে__তার উপরে শুয়েছে? তাঁর উপরে শুয়েছে 

বললে তার সন্বন্ধে মিথ্যে বলা হবে। তার চেয়ে বলো তার সঙ্গে শুয়েছে। 

মককগে। সেইটাই ভাল। রুমাল, ম্বীকারোক্তি__রুমাল। প্রথমে দৌষ 

স্বীকার করে ফাসি যাবেনা প্রথমে ফাসি কাঠে ঝোলানো হবে তারপর সব 
স্বাকার করবে। আমার ত কাঁপুনি আসছে। প্রকৃতি কোন আভাস না 

দিয়ে কোন শিক্ষা না দিয়ে কখনই এত রুঢ় বা রুষ্ট হতে পারে না আমার 
প্রতি। এত নির্মম হতে পারে না। সামান্য কতকগুলো কথা। কতকগুলো 
মাত্র কথা আমার নাক কান ঠোঁট সব এইভাবে কীপিয়ে তুলছে । সেটা কি 

সম্ভব? ও শয়তান, স্বীকার করো, রুমাল । ( মুছিত হয়ে পড়ল ) 
ইয়াগো । লাগ. লাগ. লেগে যা ভেক্কিঃ আমার ভেক্কি কাজ কর। বোকাগলো 
সহজ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এইভাবেই ধরা পড়ে । কত নির্দোষ সতী সাধবী মেয়ে 

এইভাবে তীব্র ভর্খসনার বন্ত হয়। কি হলো স্যার, ওেলো। 
ক্যামিওর প্রবেশ 

কেমন আছ ক্যাসিও ? 

ক্যাসিও। কী হলো? 

ইয়াগো । আমাদের প্রভু মুছিত হয়ে পড়েছে। এই নিয়ে ছুবার হলো!। 
গতকাল একবার এমনি হয়েছিল। 

ক্যাসিও। বুকের কাছটা একটু মালিশ করে! । 
ইয়াগো । না না, ভয়ের কিছু নেই। ধীরে ধীরে সেরে উঠবে। ন1 সারলে 

মুখ দিয়ে একবার ফেনা ভাঙ্গবে এবং জোর ভুল বকতে শুরু করবে। এই 

দেখ নড়ছে । তুমি একটু কিছুক্ষণের জন্য সরে যাবে? উনি শীগ,গির সেরে 
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উঠবেন। উনি চলে গেলে আমি তোমার সঙ্গে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা 
বলব। (ক্যাসিওর প্রস্থান) কী জেনারেল । আপনি নিজের মাথায় নিজেই 
আঘাত লাগালেন? 

ওথেলো । তুমি কি আমায় উপহাস করছ ? 

ইয়াগো। আমি আপনাকে উপহাস করছি? ভগবানের নামে শপথ করে 

বলছি, না। আমার কথা হচ্ছে আপনি ভাগ্যের সব বিধান মানুষের মত সহ্থ 

করবেন কি না? 

ওথেলো। শূঙ্গধারী না হলেও মানুষ হচ্ছে একটা জন্তু আর দানব। 

ইয়াগো । এই জনবহুল শহরে তাহলে বহু জন্তু আর দানব আছে। 

ওথেলো। সেকি স্বীকার করেছে? 

ইয়াগো ৷ স্যার, মানুষের মত দুঢতার সঙ্গে সব কিছু সহ করুণ। যদি আপনি 
মনে করেন ওত্যেকটি দাড়িবিশিষ্ট লোৌকেরই একজন করে প্রেমিকা আছে 
তাহলে আপনি শুধু শুধু মনোকষ্ট পাবেন। এমন অসংখ্য লোক আছে 
যারা রাত্রিতে পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ শষায় শয়ন করে আর একথা তারা 
অদ্ভূত সাহসের সঙ্গে শ্বীকার করে। কিন্তু আপনার ব্যাপারটা হলো আলাদ।। 
আপনার স্ত্রী নিশ্চিন্ত আরামশয্যায় এক পরপুরুষকে চুন্ধন করে এক নারকীয় নির্মষ 

শয়তানির পরিচয় দেবে অথচ আপনি তাকে সতীসাধ্বী বলে মনে করবেন। না, 

না, আমাকে একবার ভাল করে জানতে দিন। আমি ভাল করে জেনে দেখি, 

তার আসল রূপটা কি। 

ওথেলো। সত্যিই তুমি ঠিক বলেছ। জ্ঞানবানের মৃত কথা বলেছ। 
ইয়াগো । আপনি একবার সরে দাড়ান। ধের ধরে চুপ করে এক জায়গায় 
দাড়িয়ে থাকবেন। একটু আগে আপনি যখন ছুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন 
যেটা আপনার মত লোকের পক্ষে মোটেই সাজে না। সেই সময় এখানে 

একবার ক্যাসিও এসেছিল । আপনার মুছণর অন্য কারণ বলে আমি তাকে 

সরিয়ে দিয়েছি। তাকে একটু পরে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলেছি। 

সেও আসবে বলেছে । আপনি একটু লৃকিয়ে থাকুন। আড়ালে থেকে 

আপনি ওর মুখের ওতিটি রেখার উপর ফুটে ওঠা বিরক্তি 99 ঘ্বণার ভাবটা 
লক্ষ্য করবেন। কোথায় কেমন করে কত আগে এবং কখন সে আপনার স্ত্রীর 

সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং হবে সেকথা আমি তার মুখ থেকে বার করে নেব। 

আপনি শুধু তার হাবভাবটা লক্ষ্য করবেন। তবে একটু ধৈর্য ধরে থাকবেন। 
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ভা নাহলে বৃঝব আপনি আর মান্য নেই, হয়ে উঠেছেন ক্রোধসর্বস্ব এক বিকৃত 

বস্ত। 

ওখেলো। শুন ইয়াগো, আমি বিশেন কৌশলের সঙ্গে বৈর্ধ ধরে থাকব।  শুনছ 
পাজী কোথাকার । 

ইয়াগো। তা না হয় বুঝলাম। তবে কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হবে। 

তাড়াহুড়ো করলে চলবে না৷ । আপ সরে যাবেন কি না? (ওথেলে। আড়ালে 

সর গেস) আমি এবার ক্যাপিওকে বিষ্াঙ্কার কথা জিজ্ঞাসা করব। বিয়াঙ্কা 

হচ্ছে এমনই এক মেয়ে ষে নিজেকে বিক্রি করে নিজের খাওয়া পর যোগাড় করে। 
এই ধরণের মেয়েরা অনেককে ঠকিয়ে শেষে একজনের কাছে বাধা থাকে। 

বিয়াঙ্কার কথা সে শুনলেই হাসি থামাতে পারবে না। 

ক্যাসিওর প্রবেশ 

এই এসে পড়েছে ক্যাসিও। তার হাসি দেখে পাগল হয়ে যাবে ওখেলো । তার 

অকারণ ভিত্তিহীন ঈর্ষা ক্যাসিওর হাসি তার হাবভাব আর হালক! আচরণগুলোকে 

খারাপ অর্থে ব্যাখ্যা করবে । কা খবর লেক টন্যাণ্ট ' 

ক্যাসিও। খুবই খারাপ। তুমি আশ! দিয়েছ কিন্ত সে আশা! পূরণ না হওয়ায় 

আমি ত মরতে বসেছি । 

ইয়াগো। ডেসডিমোনীকে ভাল করে ধব। ঠিক হয়ে যাবে। এই ব্যাপাঞ্সটা 

যদি তোমার বিয্বাঙ্কার হাতে থ'কত তাহলে কখন হয়ে যেত । 

ক্যাসিও। হায় আমার কপাল। একটা বাজে মেয়েছেলে। 

ওখেলো | দেখ দেখ, কেমন হাঁসতে শুরু করেছে এর মধ্যেই । 

ইয়াগো। এতদুণ ভাপবাদতে আমি কোন মেয়েকে এর আগে দেখিনি । 
ক্যানিও। হায় আমার ভালবাসা! আমার ত বিশ্বাস হয় না। 

ওথেলো । এখন ও আলতোভাবে অন্বীকার করছে এবং হেসে উড়িয়ে 

দিচ্ছে। 

ইয়াগো । শ্ুনছ ক্যাসিও? 

ওথেলো । এখন ও আবার ওকে ধরেছে তাকে বলার জন্যে । বেশ বেশ। 

বল। বলে যাও। 

ইয়াগো। পে বাইরে বলে বেড়াচ্ছে যে হুম তাকে বিদ্ষে করবে। তুমি কি 

সত্যি সতি)ই বিয়ে করতে চাও ? 

ক্যাপিও | হাঁ? হা? হা। 
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ওথেলো। তুমি ষে দিথিজয়ী রোমানের মত কাণ্ড করছ। তুমি কি বিশ্বজয় 

করলে নাকি? 
ক্যাসিও। আমি তাকে বিয়ে করব! পাত্রীটি ত বেশ। আমার বৃদ্ধি অতটা 
খা'পনা। তার কিছুট! মূল্য দিও । হাঁ, হা হা। 
ওথেলো৷ | বাবা, এতদ্বর । মানুষ কিছু লাভ বরলেই খুশিতে হাঁসাহাসি 

করে এমনি করে। 

ইয়াগো । সকলেই বলাবলি করছে যে তুমি তাকে বিয়ে করছ । 

ক্যাসিও। সত্যি করে বল। 

ইয়াগো । সত্যি না হলে আমাকে শয়তান বলে ডাকবে । 

ওথেলো। বাঃ তুমি আমায় বেশ ঠকিয়েছ । ভাচ্ছা। 

ক1সিও। এটা হচ্ছে বীদরানীটার কীত্তি। ওই বলে বেড়িয়েছে আমি তাকে 
বিয়ে করব। আমি কিছু বলিনি। আমার প্রতি ভাগবাসার বশে আর 

অ!ম।কে তোষামোদ করান জন্যেই ও বিয়ের কথা বলে বেড়াচ্ছে 

ওথেলো।  ইয়াগো ঠিকই আলোকপাত করছে ব্যাপাটার উপর | এবাব, 

সে আসল কাহিনীটা শুরু করছে। 

ক্যাসিও। কটু আগেই সে এখানে এসেছিল। সে আমাকে সবজায়গায় 
অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে । আর একদিন সমুদ্রের ধারে আমি এক ভেনিসবাসীব 

সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন হঠাৎ মেয়েটা এসে আমাব গলায় হাতটা জড়িয়ে 

আমার উপর ঢলে পড়ল। 

ওথেলো। । “আমার, প্রিয়তম ক্যাসিও' এই কথাটা নিশ্য় বলেছিল। ও যা 

বলছে তাতে মনে হচ্ছে । 

কামসিও। আমার গল] ধরে কখনো ঝুলতে লাগল গড়াতে লাগল কথনো 

কাদতে লাগল, কখনো টানাটানি করতে লাগল । 

ওথেলো। এবার সে বলছে কেমন কবে সে ওকে আমার ঘরে ডেকে 'শয়ে 

গিয়েছিল। কিন্তু সেই কুকুরটার সঙ্গে তোমীকে আর মিশতে দেব না। 

কাসিও। আমি তান সঙ্গ ছাড়বই ।. 

বিয়াঙ্কার প্রবেশ 

ইয়াগো। আমার সামনেই ছাড়বে? ওই দেখ সে এসে পড়েছে। 

ক্যাসিও। এ যে দ্রেখছি অন্য মানুষ । আবার স্থগন্ধি জিনিস £মখেছে। 
তুমি আমার পিছনে পিছনে কেন ঘুরছ ? 
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বিয়াঙ্কা। আমি কেন, শয়তান আর শয়তানী ঘুরুক তোমার পিছনে । একটু 
আগে আমায় যে রুমালট! দিয়েছিলে তাতে কি হবে? আমি নিয়েই বোকা 

বনে গিয়েছি । ওটার সব কাজটা আমায় তুলে নিতে হবে। তোমার ঘরে 
রুমালটা কে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল তা তুমি জান না? এটা নিশ্য়ই কোন 
ভালবাসার স্থতিচিহন হবে। আর আমাকে তার কাজটা তুলে নিতে হবে? 

তোমার কোন পেয়ারের লোককে দাণ্গে । যেখান থেকেই পাও না কেন, 
আমি ওকাজ পারব না। 

ক্যাসিও। কেমন আছ প্রিয়তম! বিষ়াঙ্কা? কেমন আছ? 
ওথেলো। হা ভগবান, আমার রুমালটা হবে। 

বিয়াঙ্কা। আজ রাত্রে আমার কাছে এসে খাবে ত? যদি তা না আস ত 

তারপর সময় পেলেই আসবে। (প্রস্থান) 
ইয়াগো। যাও যাও, তার পিছু পিছু ষাও। 

ক্যাসিও। সত্যিই আমার যাওয়া উচিত ওর সজে। তা না হলে পথে পথে 
আমার নিন্দে করে বেড়াবে । 

ইয়াগো । আজ রাতে কি ওখানে খাবে? 
ক্যাসিও। বিশ্বাস করো, ইচ্ছা ত তাই আছে। 

ইয়াগো। আমিও তোমার সঙ্গে এ সময় দেখা করতে পারি। তোমার সঙ্গে 

আমার কথা আছে। 

ক্যাসিও। আমি বলছি তুমি আসবে । 

ইয়াগো । যাও, আর কিছু বলো না কাউকে ।* 

ওথেলো। (সামনে বেরিয়ে এসে ) আমি কেমন করে ওকে হত্যা করব 

ইয়াগো ? 
ইয়াগো । দোষ করে আবার কেমন করে হাসাহাসি করছিল দেখছিলেন ? 

ওথেলো ৷ হায় ইয়াগো ! 

ইয়াগো । আপনি কি রুমালট। দেখেছিলেন? 
ওথেলো ৷ ও রুমালটা কি আমার? 

ইয়াগো । হ্যা, আপনারই । ওট। আবার মেয়েটাকে উপহার 1দয়েছে। তার 
মানে আপনার স্ত্রী একে দিয়েছেন আর ও আবার এই মেয়েটাকে দিয়েছে। 

ওথেলে!। আমার মনে হচ্ছে ন'বছর ধরে আমি ওকে ধীরে ধীরে খুন করি। 

ও ভাল মেয়ে, হন্দরী মেয়ে, মি মেয়ে । 
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ইয়াগো না, আপনি ওসব ভুলে যান। 
ওধেলে।। আজ রাতের মধ্যে ও শেষ হয়ে যাবে, ও জাহানামে ধাবে। ওকে 

আর বাঁচতে দেওয়া হবে না। আমার অন্তর পাথবেব মত শক্ত হয়ে গেছে। 

এত শক্ত হয়ে গেছে যে হাত দিয়ে ঘা দিলে আমার হাতে পর্ধস্ত লাগছে । হায় 

সারা পৃথিবীতে ওর থেকে বেশী স্থন্দবী মেয়ে নেই। ওর ষারূপ ও তাতে কোন 

সম্রাটের অস্কশায়িনী হয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে পারত। 
ইয়াগে! । না, একথ| বল! আপনার উচিত না । 

ওথেলো। মরুকগে, ও যা তাই বললাম। ওর স্থচের কাজ খুব স্ক্ম আর 
স্ুন্দর। ও খুব ভাল গান জানে। ওর গান এত মিষ্টি যে বাঘ ভালুক 
পর্যস্ত তাদের হিংস্রতা ভুলে যাবে ওর গান শুনে । ওর বুদ্ধি আর প্রত্যুৎপন্ন- 

মতিত্ব খুব বেশী। 

ইয়াগো। ও কোন গুণেরই ষোগা না। 

ওথেলো। হাজার, হাজার বার যোগ্য । আবার ও খুব শান্ত প্রকৃতিরও বটে। 

ইয়াগো। হ্যা, খুব শান্ত । 
ওথেলো । না, সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। তবে তা সত্বেও ও যা করেছে 
দুঃখের বিষয় । খুবই দুঃখের বিষয় চি | 

ইয়াগো । আপনি যদি ওর গুণে এতই মুগ্ধ হন ত ওকে দোষ করে যেতে দিন। 
তাতে যদ্দি আপনার কিছু না যায় আসে ত কার কি বয়ে ষাবে। 

ওথেলো। আমি ওকে টুকরো টুকরো করে পিষে ফেলব । আমার সঙ্গে 
প্রতারণা ! . 

ইয়াগো। এটা সত্যিই খুব দোষের ওর পক্ষে। 
ওথেলো। আমারই অধীনস্থ একজন কর্ষচারির সঙ্গে ! 

ইয়াগো । এট আরও দোষের । 

ওথেলো। এই রাত্রিতেই আমায় কিছু বিষ দেবে ইয়াগো। আমি তার সঙ্গে 
তর্ক বিতর্ক করব না বা কোন দোষ দেখিয়ে অনুযোগ করব নাঃ কারণ ওর দেহ- 
সৌন্দর্য আমার মনকে দুর্বল করে দিতে পারে। হ্যা, এই রাজ্িতেই। 

ইয়াগো। না, না, বিষ প্রয়োগ করবেন না। যে বিছানা ও কলুষিত করেছে 

সেই বিছানাতেই ওকে গলা টিপে মেরে ফেলুন । 
ওথেলো। । হ্যা, ঠিক বলেছ। এফুক্তিটা! আমার সত্যিই পছন্দ হয়েছে। ধু 

ভাল কথা বলেছ। 
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ইয়াগো। আর ক্যাসিও? ওর ভারট! আমার উপর ছেড়ে দিন। আজ 

ছুপুরের মধ্যেই পবের খবর জানতে পারবেন। 
ওথেলো । বাঃ, খুব ভাল। (বাইরে বাছধ্বনি ) কিসের বাঁজন! ? 

ইয়াগো । আমার মনে হয় ভেনিস থেকে কোন খবর এসেছে । 
লোডোভিগো, ডেসডিমোনা ও অনুচরবগের প্রবেশ 

লোডোভিগেো! এসেছে, মনে হচ্ছে, ডিউক পাঠিয়েছেন। আপনার স্ত্রীও ওর 
সঙ্গে রয়েছে। 

লোডোভিগো। ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা! করুন মহামান্য জেনারেল । 

ওথেলো । আমার আন্তরিক অভ্যর্থনা গ্রহণ করুন স্যার | 
লোডোভিগো । ডিউক ও ভেনিসের সিনেটাররা আপনাকে অভ্যথনা 

জানিয়েছেন । (€ একট! পাকেট দিয়ে ) 

ওথেলো!। তাদের সানণদ উপহারের এই সব জিনিসগুলো আমি চুন করছি। 
(প্যাকেটগুলো৷ খুলে পড়তে লাগল ) 

ডেসডিমোনা। কী খবর ভাই লোডোভিগো ? 

ইয়াগো। এই সুদুর সাইগ্রাসে আপনাকে দেখতে পেয়ে আমি সত্যিই খুশি 
হয়েছি সিগনিয়র | 

লোভোভিগো ৷ ধন্যবাদ। আচ্ছা লেফ টন্তা্ট ক্যাসিওর খবর কি? 

ইয়াগো। বেঁচে আছেন স্তার। 

ডেসভিযোনা । আমার স্বামীর সঙ্গে ওর একটা মনোমালিন্য চলছে । এতে 

তার প্রতি নির্দয়তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে । আশা করি আপনি এবার সব 

কিছু ঠিক করে দ্েবেন। 
গথেলো। তুমি কি এ বিষয়ে নিশ্চিত? 

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম ? 

ওথেলো। (পড়তে লাগল ) “এই পত্র মারফৎ আপনাকে জানানো হইতেছে 

যে আপনি আপনার ইচ্ছামত এ ধরণের কাজ করিবেন না।' 

লোডোভিগো । উনি কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত; আচ্ছা আপনার স্বামী আর 

ক্যাসিওর মধ্যে সত্যি সত্যিই বিচ্ছেদ হয়েছে? 
ডেসভিমোনা। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। আমি এর জন্যে যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত 

করার চেষ্টা করব, কারণ ক্যাসিওকে আমি নেহ করি। 

ওথেলেো। আগুন এবং পাথর । 
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ডেসডিমোন! | প্রিয়তম । 

ওখেলো ৷ (তামার কি বুদ্িন্দ্ধি কিছু আছে? 

ডেসডিফৌন। । উনি কি রেগে গেছেন ? 

লোৌডোভিগে। । চিঠিটা পড়ে উনি হয়ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আমার 
যতদ্বর মনে হয় এই চিঠি.ত ক্যাসিওকে শাসনভার দিয়ে ওকে দেশে ফিরে যেতে 
নিদশ দেওয়া হয়েছে। 

ডেসডমোনা । আম সতি. করে বলছি এতে আমি খুশি । 

ওথেলে| । তা ত হবেই। 

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম ! 

ওথেলো ৷ তুমি একেবারে পাগল হয়ে গেছ দেখে আমিও খুশি । 

ডেসভিমোন! । ও কথা বলছ কেন প্রিয়তম ওথেলো ? 

ওথেলেো । শয়তান কোথাকার (ডেসঁডিমোনাকে আঘাত করিল 

লোৌডোভিগো । স্যার, আমি নিজের চোখে দেখেছি একথা বললেও ভেনিসে এটা 

কেউ বিশ্বাসই করবে না । এট! খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। উনি কাদছেন; 
আপনি ওঁকে শান্ত কার চেষ্টা করন । 

ওথেলো । ও শয়তান, শয়তান । তোমার চোঁখের জলের প্রতিটি ফোটা 

হচ্ছে এক একটি কুভীরাশ্র। দ্র হয়ে যাও আমার চোখের সামনে 
থেকে। 

ডেসডিমোনা! । আমি তোমার চক্কুশুল হয়ে এখানে থাকব না। 
( যাবার জন্য উদ্যত হলো! ) 

লোডোভিগো। উনি সত্যি পত্যি খুব অনুগত মহিলা । আমি আপনার কাছে 

অনুরোধ করছি স্যার, আপনি ওকে ফিরিয়ে আনুন । 

ওথেলো। আপন চান যে আমি ওকে ডেকে ফিরিয়ে আনি, সে হয়ত ফিরবে, 

ঠিক ফিববে, কিন্তু আবার চলে যাবে, আবার আসবে, চোখের জল ফেলবে । 
আপনি বলছেন অন্থগত। হ্যা খুবই অন্থুগত। কাদ কীদ, কেঁদে যাও। 

লৌক দেখ।নো৷ এক স্ুচিত্রিত কৃত্রিম আবেগ ছাড়া আর কিছুই না। আমাকে 

দেশে ডেকে পাঠানো হয়েছে । এখন যান, আম পরে আপনাকে ডেকে পাঠাবো । 

আমি এই নির্দেশ অবশ্ঠই মেনে চলব এবং ভেনিসে ফিরে যাব । সুতরাং এখন 

যান। (ডেসডিমোনার প্রস্থান) আমার জায়গায় ক্যাসিও বসবে । আমার 

ইচ্ছা স্যার, আজ রাত্রিতে আমরা একসঙ্গে বসে খাব। সাইপ্রাসে আপনাকে 
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স্বাগত জানাচ্ছি । যত সব ছগল আর বাঁদর ! 

(প্রস্থান ) 

লোভডোভিগো । আমাদের সিনেট সর্বসম্মভাবে মুঝকে দেশে ডেকে পর্টটিয়েছে। 
কিন্ত যুরের মাথাটা কি ঠিক আছে? আবেগ-ওর ম্বভাবকে কোনদিন 
রিচলিত করতে পারত না। কোন দুর্ঘটনা! বা দৈব দুবিপাক যার চরিত্রের 
কঠিন অখণ্ড ধাতুকে বিদ্ধ বা খণ্ড বিখণ্ড করতে পারত না, একি সেই 
মুর ? 

ইয়াগে।। তাঁর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। 
লোডোভিগো ৷ তার মাথা কিঠিক আছে? আমার মনে হয় তীর মস্তিফের 

গোলমাল হয়েছে । 

ইয়াগো। হ্যা, তাই হবে। অবশ্ত আমি আমার ধারণাটাকে মুখে প্রকাশ 
করতে পারছি না। তবে ওঁর পক্ষে এখন পাগল হওয়াই ভাল। তানাহলেকি 

হবে। 

লোডোভিগে। । গু স্ত্রীকে পর্যস্ত উনি মারলেন ! 

ইয়াগো। ওর স্ত্রীও অবশ্ ধুব ভাল ছিলেন ন1। তবে উনি ষে মারলেন এর ফল 

কিন্ত খারাপ হবে। 
লোভোভিগো । উনি কি প্রায়ই এরকম বক্নে না চিঠিটার বিষয়রস্ত গর 
রক্তকে উত্তপ্ত করে তুলেছে যার ফলে উনি এই প্রথম অন্যায় করে বসলেন। 

ইয়াগো । দেখুন, আমি যা দেখেছি এবং যা জানি তা বলা আমার পক্ষে ঠিক হবে 
না। আপনি তাকে লক্ষ্য করুন। তার আচরণই তাঁর গতি প্রকৃতির কথা বলে 

দেবে। আমার বলার কিছু দরকার হবে না। উনি কি করেন আপনি শুধু দেখে 

যান। 

লোডোভিগো। আমি সত্যিই দুঃখিত যে আমি যা ওকে ভেবেছিলাম তাঁ উনি 

নন। ( প্রস্থান ) 

ছিতীয় দৃশ্য । সাইগ্রাস। দুর্গ । 
ওথেলো ও এমিলিয়ার প্রবেশ 

ওথেলো । তাহলে তুমি কিছু দেখনি ? 
এমিলিয়া। কোন কিছু শুনিওনি, আর সন্দেহও জাগেনি । 
ওথেলো | হ্যা, হ্যা, তুমি নিশ্চয় ক্যাসিও আর ওকে একসঙ্গে বসে থাকতে 

হধেখেছ ? 
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এমিলিয়।। তাতে ত কিছু খারাপ দেখিনি। আমি তাদের কথাবার্তার প্রতিটি 
অক্ষর শুনেছি। 

ওথেলো।* তারা কি কখনো কানে কানে ফিস ফিস করে কোন কথা বলেনি ? 

এমিলিয়৷ । না স্যার, কখনো তা বলেনি । 
ওথেলো। তোমাকে কখনো! বাইরে পাঠায়নি ? 

এমিলিয়া। কখনো না। 

ওথেলো। মনে করো, তার পাখা, দস্তানা বা মুখোস কোন কিছু আনতেও না৷ ? 

এমিলিয়।। আমি জোর করে শপথ করে বলতে পারি স্টার, উনি সৎ, আমার 

জীবনের বিনিময়ে বলছি আপনি ওর সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাববেন না। ওসব চিন্তা 

আপনার অন্তরকে কলৃষিত করে তুলছে, আপনি তা অস্তর থেকে দর করে দিন। 

যদি কোন শয়তান আপনার মাথার মধ্যে এই ধরণের সন্দেহ ঢুকিয়ে থাকে তাহলে 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি সে যেন সাপে খেয়ে মরে। যদ্দি উনি সৎ না 
হন তাহলে কারও স্ত্রীই সং নেই। তাহলে বলব সবচেয়ে সতী সাধবী স্ত্রীর মধেও 

কলুষ আর কলঙ্ক আছে। 

ওথেলো। তাকে এখানে নিয়ে এস । ( এমিলিয়ার প্রস্থান) সে অনেক কিছু 

বলছে ঠিক, তবে সব কথা বলবে না । এ হচ্ছে সাঁদাসিদে খচ্চর মেয়েছেলে। 
একটা কুটিলমনা! বেশ) যে যত সব শয়তানীর গোপন কথাগুলোকে অন্তরের মধ্যে 

চাঁবি দিয়ে ভরে রাখবে, অথচ বাইরে নতজাহ্থ হয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলবে 

কিছু জানে না, আমি ওকে তা করতে দেখেছি । 

ডেসডিমোনাসহ এমিলিয়ার পুনঃপ্রবেশ 

ডেলডিমোন! | প্রিয়তম আমার, কি তুমি চাও? 
ওথেলো । এদিকে এস। 

ডেসভিমোনা। কী তোমার ইচ্ছা? 
ওথেলো। আমি তোমার চোখগুলোকে দেখব । আমার মুখেব দিকে 

চাও ত। | 

ডেসডিমোনা। একি তোমার ভয়ঙ্কর খেয়াল ! 

ওথেলো৷। ( এমিলিয়ার প্রতি ) তোমার কোন কাজ নেই? আমাদের একা 
থাকতে দাও। দরজাট!| বন্ধ করে চলে যাও; যদ্দি কেউ আসে কেশে অথবা 

শব করে আমাদের জানাবে । সত্যিই তুমি একটা বহস্, একটা রহস্য । না, 

তুমি বাও। ৃ ( এমিলিকার প্রস্থান ) 
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ডেসডিমোনা। আমি নতজানু হয়ে তোমার কাছে প্রীর্থ" করছি, বল তোমার 

কথার মানে কি? তোমার কথা তত ভয়ের না, কিন্তু তার মধ্যে এক গুচগু 
রোষ রয়েছে মনে হলো। ও 

ওথেলো। সত্যি সত্যিই তুমি কি বলত? 

ডেসডিমোনা । তোমার বিশ্বস্ত এবং অন্ুবক্ত স্ত্রী প্রিয়তম । 

ওথে-লা। এস, শপস করে বল। নবকেন পশ পরিষ্কার করৰ। কাবণ তোমার 

শপথবাক্য শুনে তোমায় স্ব্পথযাত্রী ভেবে শয়তানবা ছুঁতে ভয় করবে। সুতরাং 

তুমি স__-একথা শপথ করে বলে তুমি দ্বিগুণ পাপে জড়িয়ে পড়। 
ডেসডিমোনা | ঈশ্ব্ন তা ঠিকই জানেন। 
ওথেলো । ঈশ্বর ঠিকই জানেন যে তুমি নরকের মতই খারাপ, অবিশ্বস্ত | 
ডেলডিমোনা । কেমন করে আমি খারাপ হলাম, কার সঙ্গে? কেসে? 

ওথেলো। হায় ডেসডিমোনা। তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও । 

ডেসডিমোনা । হায়, দুঃখের দিন! তুমি কাদছ কেন? আমিই কি তোমার 
এই কান্নার কারণ? তুমি ধদি সন্দেহ করো, আমার বাবা তোমায় ডাকিয়ে 
পাঠিয়েছে তাহলে আমাকে তার জন্য দোষ দিও নাী। তোমার সঙ্গে তার 
যদি বিচ্ছেদ হয়ে থাকে তাহলে ভাবনার কি আছে, তার সঙ্গে আমারও ভ 

বিচ্ছেদ হয়ে আছে। 

ওথেলো। । ঈশ্বর কি আমাকে ছুঃখ দিয়ে আমায় পরীক্ষা করছেন? ওর! 

যদ্দি আমার উপর অবাধে আঘাত ও লজ্জাবৃষ্টি করত, আমায় আকণ্ঠ দারিদ্র্যের 
মধ্যে ডুবিয়ে রাখত, আমায় বন্দী করত অথবা আমার আশার পথকে অবরুদ্ধ 
করত, তাহলে আমি আমার অন্তরাত্বার মাঝখানে এক ফেৌটা ধের বা সাম্বনা 

অন্ততঃ পেতাম; কিন্তু হায়, আমায় দ্বণার পাত্র করে তোল! যাতে লোকে 

আমার দিকে আঙ.ল বাড়িয়ে দেখাবে! __এটা অসহ্; তাহলেও আমি তা 
সহা করতে পারতাম। ভালভাবেই সহা করতাম । কিন্তু যার মধ্যে আমার 

অন্তর পরম নি$রতার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল, যার উপর নির্ভর করছে 

আবার জীবনমৃত্যু, যে আমার প্রাণপ্রবাহের একমাত্র উৎসস্থল তার কাছ 

থোকে বিভাড়িত। অথবা বিষাক্ত ব্যাঙের বাসর উপযুক্ত ছোট এক টুকরো 

ভূগর্ভস্থ জলাশয়ের মত আমার প্রাণপ্রবাহকে আবদ্ধ করে রাখা ! এক, 

তোমার মুখের বং বদলে যাচ্ছে! থাম থাম, গোলাপের মত অধরোষ্ট 
সম্পন্ন! তরুণী দেবদুতঃ নরকের মত অন্ধকার হয়ে গেল কেন তোমার মুখখান। ? 
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ডেসডিমোনা । আমি এখনো আশা করি আমার মহান স্বামী আমার সততায় 
অরদ্ধা রাখবেন। 

ওথেলো। হালকা বাতাসের সঙ্গে উড়ে বেড়ানো গ্রীষ্মের ফড়িংএর মতই তুমি 
চঞ্চলা চটুলা, কোন জলজ আগাছার মতই সুশ্রী সুন্দরী ও স্থগন্ধি। হায়, তোমার 

যদি পৃথিবীতে জন্ম না হত! 

ডেসডিমোনা । হ।য়, কী পাপ আমি করেছি তা ত জানি না। 

ওথেলো । এই সুন্দর মুখখানার কি বেশ্টানামে কলঙ্কিত হবার জন্যে স্ট্টি হয়েছে ? 

কী পাপ করেছ? একটা সাবারণ বাজারে মেয়ে কোথাকার ! যদি আমি 

তোমার কুকর্ষের কথা বলি ত তোমাব গালের সব লঙ্জ! সব শালীনতা পুড়ে 

ছারখার হায় যাবে। কী করেছ? তোমার জন্যে আকাশ লজ্জায় মুখ ঢেকেছে, 
চাদ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে । সর্ধত্রসঞ্চারী বাতাস তোমার কুকর্মের কথ! শুনতে 

চায় না বলে মাটির মধো মুখ লৃকিয়েছে। কী পাপকরেছ! নির্লজ্জ বেশ্ঠ। 
কোথাকার ৃঁ 

ডেলভিমোনা । আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, তুমি আমার ওপর অন্যায় 
করছ। 
ওথেলো। তুমি কি অসতী নও? 

ডেসভিমোনা । না, যেহেতু আমি আজও মনে প্রাণে খুষ্টান। যদি আমার 
স্বামীর জনা উৎসগাঁকৃত এই দেহকে যে কোন অন্থায় বা অবৈধ স্পশ থেকে 
সতত বাচিয়ে চলাট! যদি বেশ্টার কাজ না হয়, তাহলে আমি কখনই বেশ্তা 

নই। 

ওথেলো। কী, তুমি বেশ্ঠ। নও ? 

ডেসভিমোনা ৷ না, ঈশ্বর আমায় রক্ষা করবেন। 
ওথেলে! ৷ সেটা কি সম্ভব? 

ডেসডিমোনা। ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন । 

ওথেলো। আমি তাহলে ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে । আমি তোমাকে ভেনিস 
নগরীর এমনই একজন ধূর্ত অসতী নারীরূপে ধরে নিয়েছিলাম যে ওথেলোকে বিয়ে 

করেছিল । তুমি এমনই এক নারী, সেন্ট পিটাবের উল্টোদিকে যার বাস আর 

নরকের ছাররক্ষাই যার কাজ। 

এমিলিয়ার পুনঃপ্রবেশ | 
তুমি, তুমি. এসে গেছ। আমাদের কাজ হয়ে গেছে। তুমিষা কষ্ট করেছ 

১২৫ 
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তার জন্য এই টাকা রইল। দরজা খোল। আমাদের কথা কাউকে বলবে 

না। (প্রস্থান ) 

এমিলিয়! ৷ হায় হায়, ভদ্রলোকের মনে কি আছে কে জানে? আপনি কি মনে 

কনেন মা? আপনি কেমন রয়েছেন? 

ডেসডিমোনা । সত বলছি, ঘুম, আধোঘুমে ঢলে পড়েছি আমি । 

এমিলিয়৷। আচ্ছা মা, কী হলো আপনার স্বামীর সঙ্গে? 
ডেসডিমোনা । কার সঙ্গে? 

এমিলিয়া। কেন, আপনার স্বামীর সঙ্গে । 

ডেসডিমোনা। কে আমার স্বামী? 

এমিলিয়া। যিনি আপনার, একান্তভাবে আপনার । 

ডেসডিমোনা। আমার কেউ নেই। তুমি আর কথা বলো না এমিলিয়া। 
আমার বলার কিছু নেই, আমি কাদতে পর্মস্ত পারছি না । তবু শুধু কাদতেই 

হবে। আজ রাত্রিতে আমার বিছানায় আমার বিয়ের চাদরগুলো৷ পেতে দেবে। 

মনে রেখো যেন। এখানে তোমার স্বামীকে ডেকে আনে। । 

এমিলিয়া। বেশ একটা পরিবর্তন হচ্ছে। (প্রস্থান ) 

ডেসডিমোনা। ঠিক হয়েছে, আমি এই ব্যবহাবের যোগ্য । কী ছূর্বযবহারটাই 

না পেলীম। আমার উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া এত বড় নিন্দা বা 

কলঙ্কটাকে এতদূর গুরুত্ব দেওয়া ওব উচিত হয়নি । 
ইয়াগোসহ এমিলিয়াব পুনঃপ্রবেশ 

ইয়াগো। আমায় ডেকেছেন ম্যাডাম? আপনি কেমন আছেন ? 

ডেসডিমোনা । আঁমি তা বলতে পারব না। যারা ছোট শিশুদের শিক্ষা দেয় 

তারা খুব শাস্তভাবে ও শাস্তিপৃর্ণ উপায়েই তা দেয়। উনিও আমায় সেইভাবে 
তিরস্কার করতে পারতেন । কারণ সত্যি কথা বলতে কি, আমি জীবনে তিরস্কার 

কখনো! সহ্ করিনি এবং এ বিষয়ে আমি একরকম শিশু । 

ইয়াগো। কীব্যাপার বলুন ত? 

এমিলিয়া। হায় ইয়াগো, আমাদের মালিক গুকে বেশ্তা বলেছেন 
এবং, এমন সব অপবাদ দিয়েছেন যা কোন নিষ্পাপ লোক সহ করতে 

পারে না। 

ডেসডিমোনা । আমি কি এই সব অপবাদের যোগ্য ইয়াগে। ? 

ইয়াগো। কী সব অপবাদ সুন্দরী ? 
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ডেসডিমোনা । যে সব অপবাদের কথ! এমিলিয়া বলল এবং আমার স্বামী 

আমার উপর দিয়েছে । 

এমিলিয়া। উনি একে বেশ্টা বলেছেন, একটা ভিখিরী মাতাল অবস্থাতেও 

তার স্ত্রীকে একথা বলতে পারবে না। 

ইয়াগো। একথা কেন তিনি বললেন ? 

ডেসডিমোনা। তা আমি জানি না। আমি সে সব অপবাদের কোনটারই 

যোগা না, এ বিষয়ে নিশ্চিত। 

ইয়াগো। কাদবেন না, কীদবেন না। কীছুঃসময়। 
এমিলিয়া। কত ভাল ভাল বিয়ের সম্বন্ধ, বাবা, দেশ, বন্ধুবান্ধব__-এত সব 

উনি ত্যাগ করেছেন এই বেশ্যার অপবাদ পাওয়ার জন্যে? এতে কি লোকের 

কানা আসবে না? 

ডেসডিমোনা । এর জন্যে আমার দুর্ভাগ্যই দায়ী । 

ইয়াগো। ঈশ্বর গুকে এর জন্যে শান্তি দিন। কিন্তু এ চিন্তা কিকরে গর 

মাথায় এল? 

ডেসডিমোনা1। ভগবান জানেন। 

এমিলিয়া। যদি কোন পাকা শয়তান বদমাস কোন না কোন স্থার্থ ব 

স্থবিধার জন্য এই মনগড়া মিথ্যে নিন্দেটা রটিয়ে না থাকে ত আমি ফীসি 
কাঠে ঝুলব । 

ইয়াগে। | কিন্তু এমন লোক ত কেউ নেই। এটা অসম্ভব । 

ডেসডিমোনা। 'এমন কোন লোক যর্দি থাকে তাহলে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা 
করুন। 

'এমিলিয়৷ । গলায় দড়ি দিয়ে মরুক সে। নরকের জীব! তার হাড়গুলোকে 

গুড়ো করে ফেলুক। কেন উনি বেশ্ঠা বলবেন? কে এ'র সঙ্গে মিশেছেন? 
কখন, কোন জায়গায়, কিভাবে? আসল কথা, নিশ্চয় কোন ভয়ঙ্কর বদমাস 

কুখ্যাত বদমাস এই অপবাদের কথ! মুবকে বলেছে। হে ভগবান, এই ধরণের 
লৌকদ্বের সকলের সামনে মুখোস খুলে দাও আর প্রতিটি সৎ লোকের হাতে 

এমন এক একটি চাবুক দাও যা দিয়ে তাঁদের মারতে মারতে পৃথিবীর এক 
প্রাস্ত হতে অপর প্রান্তে নিয়ে যাওয়া! হয়। 

ইয়াগো । দেখ, একটা সীমার মধ্যে থেকে কথা বল। 

এমিলিয়া। থিক তাদের! এমন কেউ কি আছে যে তোমার বুদ্ধিটাকে 
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খারাপ দিকে ঘ্বরিয়ে দেবে যার ফলে তুমি আমায় মুরের সঙ্গে সন্দেহ করতে 
থাকবে। 

ইয়াগো। তুমি একটি বোকা। নিজের কাজে যাও। 
ডেসডিমোনা। হে ভগবান! আচ্ছা ইয়াগো, আমি আমার ম্বামীকে ফিরে 

পাবার জনে কি করব? বন্ধু আমার, তার কাছে যাও। আমি এই ধর্মীয় 

বাতি ছু'য়ে বলছি আমি কি কবে তাকে হারালাম তা আমি নিজেই জানি 

না। আমি নতজানু হয়ে বলছি, যদি আমি তার ভালবাসার প্রতি কোন 

অন্যায় করে থাকি আমার কোন কর্ণ বা চিন্তার ছ্বারা, অথবা আমার চোখ, 

কান, ইন্জ্রিয় দ্বারা আমি অন্ত কাউকে কোনভাবে আনন্দ দিয়ে থাকি, যদি 
তিনি আমায় ভিখারীর মত প্রত্যাখান করলেও আমি তাকে গভীরভাবে 

অতীতে ভালবেসে না থাকি বা ভবিষ্যতে ভালবেসে না যাই তাহলে আমার 
সব স্থখে জলাঞগ্তলি পড়ক, তাহলে চরম নির্দয়তা আমার জীবনকে বিপর্যস্ত 
করে দ্িক। কিন্তু আমার ভালবাসাকে কেউ যেন কলঙ্কিত না করে। 

বেশ্যা, এই কথাটা উচ্চাবণ করতে পর্যন্ত আমার ঘ্বণা হচ্ছে, কাজ করা! 

তদ্বরের কথা । সারা. পৃথিবীর সমস্ত গর্বের বন্ত হাতে পেলেও একাজ আমি 
করতে পারব না। 

ইয়াগো । আমি অনুরোধ করছি আপনি শান্ত হোন। সাময়িক মানসিক 

দরবস্থার জন্যই একথা উনি বলেছেন। রাজকার্য সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে উনি 

রেগে গেছেন। আর তাই উনি আপনাকে তিরস্কার করেছেন। 

ভেসডিমোনা । অন্য কোন কারণ না হলেই ভাল। 

ইয়াগো । আমি বলছি, তাই হবে। ( ভিতরে বাছধবনি ) এ শুনুন, 

নৈশভোজনের ডাক পড়ছে; ভেনিসের দুতরা একপঙ্গে বসে খাবে। আর 

কীাদবেন না, ভিতরে ষান। সব ঠিক হয়ে যাবে। 
(ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান ) 

বোডারিগোর প্রবেশ 

এখন কেমন রোডারিগো ? 

রোডাবিগো । আমি দেখছি তুমি আমার সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার, করনি। 

ইয়াগে! । কেন কী এমন অন্যায় করেছি? 

রোডারিগো । দিনের পর দিন কোন না কোন ছলনার . দ্বারা তুমি শুধৃ 

আমায় ঠেকিয়ে রেখেছ, সমস্ত স্তযোগ স্থবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছ। 
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কোন সত্যিকারের আশ। আমায় দাওনি। আমি আর সহা করব না। আঙ্মি 

বোকার মত প্রচুর কষ্ট সম্থ করেছি। আর তা করব না। 

ইয়াগো । তুমি কি আমার কথা শুনবে রোভারিগো ? 
রোডাবিগে। । আমি অনেক শুনেছি । কিন্তু আর না, কারণ তোমার কথার 
সঙ্গে কাজের কোন মিল নেই। 

ইয়াগো। তুমি আমায় অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করছ। 
রোডারিগো । আমার অভিযোগের কারণ যাই থাক সেটা সত্যি। আমি 

আমার সাধে র অতিরিক্ত অপব্যয় করেছি। সে সব সোনাদীন! ডেসডিমোনাকে 

দেবার জন্য তুমি আমার কাছ থেকে নিয়েছ, তার অর্ধেক যে কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 

অটল মনকেও টলিয়ে দিতে পারত । তুমি আমায় বলেছিলে ডেসডিমোনা তা 

গ্রহণ করেছে আর তার প্রতিদ্বানে আমার পরিচয় স্বীকার করে সে আশ! ও শ্রদ্ধা 

জানিয়েছে । কিন্তু আমি তার কিছুই পাইনি । 

ইয়াগো । বেশ বেশ, বল। 
রোডারিগো। বেশ বেশ, বল। আমি আর বলতে পাবব না। এটা মোটেই 

ভাল না। আমি এখন বুঝতে পারছি এটা আমার দুর্বলতা এবং আমি বোকা 

বনে গিয়েছি। আমাকে ঠিক কেউ ল্যাং মেরেছে । 

ইয়াগো। ভাল ভাল। 
রোডারিগো । আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, এটা মৌটেই ভাল না। আমি 
ডেসডিমোনার কাছে নিজে গিয়ে পরিচয় করব। যদি সে আমার ধনরত্র সব 

দিয়ে দেয় ত আমি আমার আবেদন তুলে নেব এবং আমার এই অবৈধ 
আবেদনের জন্য আমি অনুতাপ করব । যদি তান! দেয় তাহলে আমি তোমাকে 

দেখে নেব । 

ইয়াগেো।। তোমার সব বল! হয়ে গেছে? 
রোডারিগো । কিছুই বলিনি” বলেছি শুধু আমি কি করতে চাই আর কিসের 
প্রতিবাদ করছি। 

ইয়াগো। আমি দেখছি তোমার মধ্যে সত্যিই যুক্তি আছে। তবে এখন 

থেকে আগের থেকে মনটাকে আরও ভাল করে তোলার চেষ্টা করো । তোমার 

হাতটা দাও রোডারিগো। তুমি আমার উপর খুব সঙ্গত কারণেই রেগে 
গেছ। কিন্তু তবু আমি প্রতিবাদ করছি। আমি এ ব্যাপারে ষা করার 
ঠিকই করেছি। 
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রোডারিগো । তা তমনে হয় ন!। 

ইয়াগো। । আমি তা ্বীকার করি, তা মনে হয় না। তোমার সন্দেহটা 

একেবারে যুক্তিহীন ব৷ ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু রোডারিগো, যদি তোমার মধ্যে 
কিছুমাত্র উদ্দেস্টের সততা, সাহস এবং বীরত্ব থাকে এবং তা তোমার আছে 
বলে আমি আগের থেকে এখন বেশী বিশ্বাস করি, তাহলে তমি আজ রাত্রে 

তার পরিচয় দাও। পরের দিন রাত্রে যদি তুমি ডেসডিমোনাকে ভোগ করতে 

না পাও তাহলে আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলবে এবং যে কোনভাবে আমার 

জীবননাশের চেষ্টা করবে। 

রোডারিগো । আচ্ছা, সেটা আবার কি? এর মধ্যে কি যুক্তি আছে? 

ইন্বাগে।। ত্যার, ভেনিস থেকে বিশেষ দত এসেছে এখানে ওথেলোর 
জায়গায় ক্যাসিওকে বসাতে । 

রোভডারিগে! । এটা কি সত্যি? কেন তাহলে ত ওথেলো আর ডেসডিমোনা 

ভেনিসে চলে যাবে । 

ইয়াগো । না, না, সে যাবে মরিতানিয়ায় আর সঙ্গে নিয়ে যাবে তার সুন্দরী 

স্্রী ডেসডিমোনাকে, অবশ যদি কোন হুর্ঘটনার ছারা তার যাওয়াটা বিলম্বিত 

না হয়। এখন তুমি ছাড়া আর কে ক্যাসিওকে সরাতে চায়? 

রোডারিগে! । ক্যাসিওকে সরানো মানে তুমি কি বলতে চাও? 

ইয়াগে।। কেন, তার মাথায় আঘাত করে তাকে ওথেলোর আসনে বসাব 

অযোগ্য করে দেওয়া। 

রোডারিগো। আর সেটা তুমি আমায় দিয়ে করিয়ে নিতে চাও? 

ইয়াগো। হ্যা, অবশ্য যদি তুমি সাহস করে কিছু লাভ করতে চাও বা অধিকার 
ভোগ করতে চাও। আজ রাত্রে সে একট! বাজে মেয়ের সঙ্গে খাবে । সেখানে 

আমি তার কাছে যাঁব__সে এখনো তার এই সম্মানজনক সৌভাগ্যের কথ! জানে 

না। সেখান থেকে সে যখন বেরোবে তুমি ঘ্দি তা লক্ষ্য রাখ, আমার যতদুর 
মনে হয় সেটা হবে ঠিক বারোটা থেকে একটার মধ্যে তাহলে তুমি তোমার 
খুশিমত তাকে তোমার হাতে পেয়ে যেতে পার । আমি নিকটে থেকে তোমাকে 

লাহাষ্য করব, তখন সে আমাদের ছুজনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে । অমন করে হা 

করে আশ্্য হয়ে দীড়িয়ে থেকো না । আমার সঙ্গে চল। আমি তাকেমারার 

এমন যুক্তি তোমায় দেখাব যাতে তুমি তাকে না মেরে পারবে না। রাত বাড়ছে। 

এখন খাবার সময় হয়ে গেছে। 
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রোভারিগো আমি এ বিষয়ে আনও কিছু যুক্তি জানতে চাই। 

ইয়াগো। নিশ্চয় তুমি সে যুক্তিতে তৃপ্ধ হবে। ( উভয়ের প্রস্থান ) 

তৃতীয় দৃশ্য । সাইপ্রাস। দুর্গ । 

ওথেলো, ডেসডিমোনা, লোডোভিগো, 'এমিলিয়! ও অনুচরবর্গের প্রবেশ 

লোডোভিগো । আমি অবোধ করছি স্যার, আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। 

ওথেলো । আমায় ক্ষমা করবেন। বেড়ালে আমার কিছুট! ভাল হবে। 

লোডোভিগো । বিদায় ম্যাভাম। ধন্যবাদ । 

ডেসভিমোনা । আবার আসবেন । 

ওথেলো । আপনি কি বেড়াতে যাবেন? ডেসভিমোনা ! 

ডেসভিমোনা। প্রিয়তম 

ওথেলো। তুমি এখনি শোওগে যাও। আমি এখানে সোজা ফিরে আসব। 

তোমার পরিচাঁরিকাকে বিদায় দাও । 

ডেসডিমোনা । আমি তাই কবব প্রিয়তম 

( ওথেলো, লোডোভিগো ও অনুচরবর্ণের প্রস্থান ) 
এমিলিয়া। এখন কেমন মনে হচ্ছে? আগেব থেকে শাস্ত মনে হচ্ছে ওকে । 

ডেসভিমোনা । উনি বলেছেন শীগগির ফিবে আসবেন। আরও বলেছেন 

তোমায় বিদায় দিয়ে আমি যেন বিহানায় চলে থাই । 

এমিলিয়া। আমাকে বিদায় দিতে বলেছেন ? 

ডেসডিমোনা । এটা তার আদেশ। স্থতরাঁং লক্ষ্মী এমিলিয়া, তুমি আমার 

রাতের পৌধাকটা দিয়ে বিদায় নাও। এ সময় তাকে আর বিরক্ত করা উচিত 

হবে না। 

এমিলিয়! । আমি বলছি কি তীর সঙ্গে আপনার আর দেখা না হওয়াই ভাল। 

তার মনের অবস্থা ভাল ন1। 

ডেসডিমোনা । আমি কিন্ত তামনে করি না। তীর প্রতি আমার ভালবাসা 

এমনই অবুঝ এবং গভীর যে সে ভালবাসা তাঁর মুখের ও গালের প্রতিটি 

কু্িত কাঠিন্য আব ভ্রস্ুটির রেখার মধ্যে এক আশ্চর্য মহিমা ও অনুগ্রহের 

চিহ দেখতে পায়। 

এমিলিয়া। আমি আপনার কথামত বিছানায় আপনাদের বিয়ের চাদরগুলো 
পেতে দিয়েছি। 
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ডেসডিমোন! | দেখ দেখ, আমাদের মন কত দুর্বল কত নির্বোধ। দি আমি 
তোমার সামনে মরি তাহলে এই চাদরগুলোর একটা দিয়ে ষেন আমার মুখে ঢাকা 

দিও । 

এমিলিয়৷। ওসব কেন, ভাল কথা বলুন । 
ডেসডিমোনা। আমার মার বারবারি নামে এক ঝি ছিল। সে একটা 

লোককে ভালবাসত। কিন্তু লোকটা হ্ঠীৎ পাগল হয়ে যায় এবং বারবাঁবিকে 

ত্যাগ করে। বারবারির একটি প্রিয় গান ছিল। গানটির নাম ছিল 
“উইলোর গান।, সে তার মৃত্যুর সময় এই গানটি গায়। গানটি বহুদিনের 
পুরনো ; কিন্তু তার বিড়খ্বিত ভাগ্যের সমগ্র কাহিনীটি পাওয়া যাবে এই 
গানের মধ্যে । আজ রাত্রিতে সেই গানটির কথা আবার আমার মনে পড়ছে 
এবং একথা আমার মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে ন7া। আমার এখন অনেক কিছু 

করার আছে। কিন্তু একদিকে মাথট! রেখে বার্বারির মত সে গানটা আজ 

আমায় গাইতেই হবে। তুমি এখন দয়া করে যাও। 

এমিলিয়া। আমি আপনার নাইট-গাঁউনটা কি এনে দেব? 

ডেসডিমোনা । না, এখানেই আমার পোষাকটা খুলে দাও। এই লোডোভিগে 
হচ্ছে উপযুক্ত লোক। 

এমিলিয়া । দেখতে খুব স্থন্দর | 
ডেপডিমোনা। সে খুব ভাল কথা বলে । 

এমিলিয়।। আমি বলতে পারি ভেনিসের যে কোন মেয়ে তার ঠোঁট স্পর্শ করার 

জন্যে ভেনিস থেকে খালি পায়ে পালেস্টাইন পর্যস্ত হেটে যাবে। 

ডেসডিমোনা। (গান কদতে লাগল) 

বেচারী মেয়েট! একট! সিকামুর গ[ছের তলায় 

বসে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল আর গাইছিল 
উইলো গাছের গান, সবুজ সজীব উইলোর গান। 
তাঁর হাত ছিল বৃকের উপর, মাথ। ছিল হাটুর ভিতর। 

সে শুধু 'এক মনে গেয়ে চলেছিল উইলো গাছের গান। 

গান গাইতে গাইতে একটা নদী বয়ে যাচ্ছিল 

তার পাশ দিয়ে; ব্বচ্ছ সাবলীল তার শ্রোতোধারা, 

তার চোখ দিয়ে লবণাক্ত জল ঝরে ঝরে 

একট! পাথরকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল । 
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তব্ সে গেয়ে চলেছিল উইলোর গান। 

আর মাঝে মাঝে বলছিল ভিজে গলায়, 

হে আমার উইলো সবৃজ উইলো, 

সে একদিন আপবেই আর আমি তখন 

এই সবুজ উইলোর মাল! দিয়েই বরণ করে নেব তাকে । 
তাকে কেউ তোমরা দোষ দিও না, 

তার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘ্বণাকেও আমি নেব বরণ করে। 

না, এই শেষ না, আরো! আছে। কিন্তু শোনত, কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে না? 
“মিলিয়। কেউ 7, বাতাস। 

ডেসডিমোনা । (আবার গাইতে লাগল ) 

আমি আমাঁপ প্রেমকে বলেছিলাম মিথ্যে, 

মিথ্যে বলে চেয়েছিলাম উড়িয়ে দিতে । 

কিন্তু সেকি বলেছিল জান? 

সে শুধু বলেছিল, গাও উইলোর গান। 

উইলো, উইলো, সবৃজ সুন্দর উইলো। 

আরো! বলেছিল, যদি আমি বাজে মেয়ের সঙ্গে 

মিশি, তুমিও মিশবে বাজে লোকের সঙ্গে ; 

সুতরাং বিদায়, আর কোন কথা না। 

আমার চোখ জাল! জাল! করছে। 

কিন্তু তুমি কি কাদছ? 
এমিলিয়। । কিন্তু বাস্তবে এমন ত কোথাও দেখা যায় না। 

ডেসডিমোনা। আমি একথা বলতে শুনেছি। হায়, এই হচ্ছে পুরুষ মানুষ, 

এই হচ্ছ পুরুষ ' নিজের বিবেককে শুধিয়ে ভাল করে ভেবে বল এমিলিয়, 
পুঝ্ষদের মত মেয়ের! কি এমনি স্ুলভাবে তাদের স্বামীদের ভালবাসাকে অপমানিত 

করতে পারে? 

এমিলিয়া। কিছু মেয়ে যে এমন করে, তাতে কোন পন্দেহ নেই । 
ডেসভিমোনা। সাবা জগতের বিনিময়ে তুমি কি এই ধরণের কাজ করতে 
পারবে? 

এমিলিয়া। কেন, তুমি পারবে না? 
ডেসডিমোনা ৷ এই ধর্মীয় বাতি ছুয়ে বলতে পারি, নাঃ কখনই না। 
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এমিলিয়া। আমিও অবশ্য একাজ আলোতে ক?তে পারব না, কিন্তু অন্ধকারে 

পারব। 

ডেসডিমোনা। আবার বলছি সারা ছুনিয়ার বিনিময়ে তুমি কি একাজ কন্পতে 

পারবে ? 

এমিলিয়া। ছুনিয়৷ একটা বিশাল বস্ত। এত ছোট একট! পাপকাজ করে কখনো 

কি এত বড় দুনিয়াটা পাওয়া যায় ? 

ডেমডিমোনা । যাই হোক, আমি জানি তুমি তা করতে পারবে না । 

এমিলিয়।। সত্যি করে বলছি, আমি মনে করি আমি তা পারব এবং করার 

পর সে কাজট| ্বালল করতেও পারব। অবশ্য একাজ আমি একটা আংটি, 

পেটিকোট, গাউন বা কোন তুচ্ছ বস্ত্র জন্যে করতে পারব না । কিন্তু সারা 
পৃথিবীটার বিনিময়ে? _কে এমন মেয়ে আছে যে তার স্বামীকে জগতের 

অধীশ্বর করার জন্যে তাকে ঠকাবে না? 

ডেসডিমোন। । ভগবান আমায় ক্ষমা করুন, আমি কিন্ত সাবা দুনিয়ার বিনিময়েও 

একাজ করতে পারব না। 

এমিলয়া। জগতে ন্যায় আছে, অন্যায় আছে। কিন্তু সারা জগংটাকে যদি 

আপনি হাতে পেয়ে যান তাহলে অন্যায়কে ন্যায় করতে কতক্ষণ । 

ডেসডিমোনা । আমারও মনে হয় এ ধরণের মেয়ে নেই। 

এমিলিয়া । আছে, ডজন ডজন আছে। আব তাদের সেই কাজ দিয়ে পাবা 
পৃথিবীটাকে ভবিয়ে দিতে পারে । তবে আমার মনে হয় স্ত্রীদের পতনের 

জন্যে তাদের হ্বামীরাই দৌষধী। দেখবেন তারা অনেক সময় তাদের 

কর্তব্য শিথিল করে দিয়ে আমাদের প্রাপা জিনিস অপর মেয়েকে বিলিয়ে 

দেয় অথবা কুলিশ ঈর্ধায় ফেটে পড়ে। অহেতুক অজন্র বিধিনিষেধ চাপিয়ে 

দেবে আমাদ্দের উপর অথবা তারা আমাদের মারবে অথবা আমাদের আত্মীয় 

্বজনদের অপমান করবে । কেন, আমাদের কি বিষ নেই। আমাদের যেমন 

দয়া মায়া আছে তেমনি আবার প্রতিশোধ বাসনাও আছে। হ্থামীদের জানা 

উচিত, তাদের মত আমাদেরও বোধশক্তি আছে, আমাদেরও দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণ- 

শক্তি আছে; তিক্ত মধুর আস্বাদ লাভের ক্ষমতা আমাদেরও আছে। কেন 

তারা আমার্দের ছেড়ে অন্য মেয়ে ধরবে? এটা কি' খেলা? আমার মনে হয় 

তাই। এ খেলার জন্ম কি ভালবাসা থেকে? আমি ধরে নিলাম তাই বটে। 

অথবা তারা কি তাদের চরিত্রগত কোন ক্রটি থেকে এ ভুল করে? তাও 
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করতে পারে। কিন্তু যে কোন কারণেই তারা এ ভুল করুক না কেন, 
আমরাও ত সেভুল করতে পারি। আমাদেরও ত ভালবাসা থাকতে পারে, 

আমাদেরও ত চবিত্রগত ক্রটি থাকতে পাবে, আমাদেরও ত খেলার বাতিক 

থাকতে পারে। স্থৃতরাং তাদের জান। উচিত, আমাদের সঙ্গে তার! যেন ভাল 

ব্যবহার করে, তা না হলে তাদের অন্যায় আমাদেরও অগ্যায় করতে শিখিয়ে 
দেবে। 

ডেসডিমোনা। বিদায়। ঈশ্বর যেন আমায় এমন শক্তি দান করেন যাতে 

মন্দ থেকে মন্দ শ্শিক্ষা লাভ না করে আমি সে মন্দকে ভাল করে তুলতে পারি। 
€(গ্রন্থান ) 

পঞ্চম অন্ধ 

প্রথম দৃশ্য । সাইপ্রাস । রাজপথ । 

ইয়াগো ও রোডারিগোর প্রবেশ: 

ইয়াগো। এইখানে এই দেওয়ালের আড়ালে দাড়াও । ও সোজ। এইখানে 

আসবে। তোমার ধারাল ত'রোয়ালটা ভাল করে ধবে থাক। চটপট নাও ; 

মোটেই ভয় করবে না। আমি কাছেই থাকব। এসব ব্যাপারে হয় চরম 

লাভ না হয় চরম লোকপান ; স্থুৃতব্রাং খুব সাবধানে কাজ করবে। সক্কল্লটাকে 

থুব শক্ত করে আকড়ে ধরে থাকবে । 

বোডারিগো। কাছাকাছি থেকো কিন্তু। আমার লক্ষতরষ্ট হতে পারে ত। 

ইয়াগো। সে কি, ও তোমার একেবারে হাতের কাছে এসে পড়বে। 
সাহসের সঙ্গে দাড়িয়ে থাক । (সরে গেল) 

রোডারিগো। এ কাজে আমার তত ভক্তি নেই। কিন্ধু ও আমায় চুক্তির 
সবার! যথেষ্ট সন্ত করেছে । একটা মানুষকে শুধু সপিয়ে ফেল!। আমার 

তরোয়ালট একটু ভালভাবে চালিয়ে দিতে পানলেই ব্যাস, ৫ সমবরে যাবে। 
ইয়াগো। আমি এই বোকা ছোকরাটাকে ঘষে ঘষে বেশ তাতিয়ে তুলেছি । 
এখন ও বেশ রেগে গেছে। এখন হয় ও ক্যাসিওকে মারবে না হয় ক্যাসিও 

ওকে মারবে। অথবা দুজনেই মরবে । দুজনের যেই মরুক, লাভ হবে 
আমারই । দুজনেই মরলে ফল আরও ভাল। রোডারিগো বেচে থাকলে 
ওর কাছ থেকে যে সব ধনরত্ব ডেদডিমোনাকে দেবার জন্যে আমি নিয়েছি 

সেগুলে। ও ফেরৎ চাইবে। তা কখনই সম্ভব না আমার পক্ষে । আবার ধদি 
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ক্যাসিও বেচে থাকে তার মধ্যে এমন কতকগুলে। গুণ আছে যার পাশে 
আমাকে কুৎসিত দেখায়। আর তাছাড়া মুর একদিন আমার সব কথা তাকে 

বলে আমার স্বরূপটাকে উদ্ঘাটিত করতে পারে । তখন আমি আরও বিপদে 

পড়বো । না, তাকে মরতেই হবে। তাই হোক । আমি শুনতে পাচ্ছি ও 
আসছে। 

ক্যাসিওর প্রবেশ 

রোডারিগো। আমি তার চলার ধরন জানি। সে-ই বটে। শয়তান তুমি 

গেলে । (ক্যাসিওকে আঘাত ) 

ক্যাসিও। যে আমায় আঘাত করল নিশ্যয় সে আমার কোন শক্র হবে। 

তবে তুমি হয়ত জান না আমার কোটটা খুবই শক্ত । আচ্ছা আমিও তোমাকে 

এর ফল দেখাচ্ছি । (তরবারি বার করে রোডারিগোকে আঘাত ) 

রোভারিগো । ওঃ, আমি মরে গেলাম । 

€ ইয়াগে৷ পিছন থেকে ক্যাসিওর পায়ে ছুরি মেরে চলে গেল) 

ক্যাসিও। আমি চিরদিনের জন্য খোঁড়া হয়ে গেলাম। কে আছ বাচাও। 

খুন খুন। ( পড়ে গেল ) 

একটু দূরে ওথেলোর প্রবেশ 

ওথেলো। ক্যাসিওর কণম্বর না! ইয়াগো তাহলে তার কথা রেখেছে। 

রোডারিগো । ও, আমিই শয়তান । 

ওথেলো ৷ ঠিক তাই। 
ক্যাসিও। ওঃ) বাঁচাও, কে আছ, আলো, ডাক্তার । 

ওথেলো | হ্যা) সেই বটে। হে বীর ইয়াগো, সৎ ইয়াগো, ন্ায়পরায়ণ 

ইয়াগো, বন্ধুর প্রতি অন্যায়ের শোধ তুমি নিলে। তুমি আমায় উচিত শিক্ষা 
দিলে হায় দাসী দেখ, দেখ, তোমার প্রিয়তম আজ মরে পড়ে আছে, 

তোমার অপূর্ণ সৌভাগ্য উবে যাচ্ছে! কুলটা, আমি যাচ্ছি, তোমার যে চোখ 
দিয়ে একদিন মুগ্ধ করেছিলে আমার অন্তরকে সে চোখকে আমি চিরদিনের 

জন্য মুদ্রিত ক'রে দেব। তোমার কামনার কলুষ দিয়ে যে শয্যাকে তুমি 

কলঙ্কিত করেছ সেই শয্যাকে আজ আমি তোমার কামনাসিক্ত দ্বেহের রক্ত 

দিয়ে রঞ্জিত করে তুলব। - (প্রস্থান ) 
'অন্বরে লোডোভিগো ও গ্রাশিয়ানোর প্রবেশ 

ক্যাসিও। কই কেউ এল না? কোন পাহারাদার বা পথিক কেউ না ? খুন খুন। 
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গ্র্যাশিয়ানো। নিশ্চয় কোন দুর্ঘটন|! হবে। কটা খুবই আর্ত বলে মনে, 

হচ্ছে। 

ক্যাসিও। আমাকে বাঁচাও 

লোডোভিগো । শোন, শোন। 

রোডারিগো ॥ ও পাজী শয়তান। 

লোডোভিগো। দুজন অথবা তিনজন আর্তনাদ কণছে। এখন বাত্রি গভীর। 

এট1 আবার ভগ্তামিও হতে পারে। ম্ৃতরাং আরো সাহায্য না আস! পর্যন্ত 

আমার ওখানে যাওয়া নিরাপদ হবে ন] [ 

রোডারিগেো!। কেউ এল না? তাহলে রক্ত ঝরতে ঝরতে আমি মরে যাব। 

আলো! হাতে ইয়াগোর পুনঃপ্রবেশ 

লৌডোভিগো। শোন, শোন । 

গ্রযাশিয়ানো। এদিকে কে একজন জামা পরে আলো ও অস্ত্রহাতে আসছে। 

ইয়াগো । কে ওখানে? থুণ খুন বলে কে চীৎকার করছে? 
লোডোভিগো । আমরা জানি না। 

ইয়াগো । তোমরা কোন চীৎকার শোননি ? 

ক্যাসিও। এখানে এখানে ঈশ্বরের নামে অনুরোধ করছি আমাকে 
বাচাও। 

ইয়াগো। কীব্যাপার? ] 
গ্রাাশিয়ানো। আমার যতদূর মনে হয় এ হচ্ছে ওখেলোর সহকর্মী । 
লোডোভিগে!। হ্য।, সেই হবে। সত্যিই খুব সাহসী এবং একজন বীর 
পুরুষ । 
ইয়াগে।। এখানে তুমি এতক্ষণ ধরে চীংকার করছিলে কেন? 
ক্যাসিও। ইয়াগো। শয়তানরা আমার জীবনটা! মাটি করে দিলে। 
আমাকে বাচাও। 

ইয়াগো। ও আমার লেফ টন্যান্ট, কোন শয়তান এ কাজ করেছে? 
ক্যাসিৎ। আমার মনে হয় সে এখানেই আছে, পালাতে পারেনি । 

ইয়াগো। ও বিশ্বাসঘাতক শয়তান !-_( লোডোভিগে! ও গ্রাশিয়ানোর প্রতি ) 

তোমর! এখানে দড়িয়ে কি করছ? এখানে এস, কিছু সাহায্য করো । 
বোডারিগো । আমাকে বাচাও। 

ক্যাসিও। ওই একজন । 
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ইয়াগো। ও খুনী ক্রীতদাস, শয়তান কোথাকার। 

( রোডারিগোকে ছুরিকাঘাত ) 

রোডারিগে। ৷ ও শয়তান ইয়াগে।! নিষুর কুকুর! 

ইয়াগো। কী অন্ধকারে মানুষ খুন করবে! আর সব চোরগুলো গেল 

কোথায়? শহরটা একেবারে স্তব্ধ । খুন, খুন । তোমরা ভাল না মন্দ? 

লোডোভিগো। যা বলবে। তুমি যা বলবে তাই হবে। 
ইয়াগো । সিগনিয়র লোডোভিগো ? 

লোডোভিগো । হ্যা, তিনিই স্যার | 
ইয়াগো। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি । এখানে ক্যাসিও শয়তানদের 

দ্বারা আহত হয়ে পড়ে রয়েছে । 
গ্র্যাশিয়ানো। ক্যাসিও! 

ইয়াগো। কেমন করে এমন হলো! ভাই ? 

ক্যাসিও। আমার পাটা দুখগ্ড হয়ে গেছে। 

ইয়াগো। ঈশ্বর করুন, তা যেন না হয়। আপনারা আলো! নিয়ে আন্ন। 
আমি আমার জাম! দিয়ে বেধে দিচ্ছি। 

বিয়াঙ্কার প্রবেশ 

বিয়াঙ্কা। কীব্যাপার! কে চীৎকার করছিল? 

ইয়াগো। কে চীৎকার করছিল ! 

বিয়াঙ্কা। ও আমার প্রিয়তম ক্যাসিও। আমার ক্যাসিও। ক্যাসিও! 

ক্যাসি! ক্যাসিও। 

ইয়াগো। কুখ্যাত বেশ্ঠ। কোথাকার । আচ্ছা ক্যাসিও, কে তোমায় আঘাত 

করেছে? তুমি কাউকে সন্দ্হে কর? 
ক্যাসিও। না। 

গ্র্যাশিয়ানো । আমি আপনার খোজেই যাচ্ছিলাম, আপনাকে এভাবে দেখে 

থুবই দুঃখিত। 

ইয়াগে। । একটা দড়ি। কই একট চেয়ার আন। এখান থেকে ওঁকে 
বয়ে নিয়ে ষেতে হবে । ্ 

বিয়াঙ্কা। হায়, হায়। ও মুছিত হয়ে পড়ল। ও ক্যাসিও। ক্যাসিও। 

ক্যাসিও। 

ইয়াগো। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি এই নোংরা মেয়েছেলেটাকে আসামীদের 
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একজন বলে সন্দেহ করি। কিছুটা! ধৈধ ধরো ক্যাসিও। এস, এস। আমাকে 
একট! আলো এনে দাও। এ মুখটাকে কি আমবা চিনি না? হায়, আমার 
বন্ধু এবং স্বর্বেশবাপী রোভাবিগো । না-হ্যা নিশ্য়। হা ভগবান 
রোভারিগে! ৷ 

গ্র্যাশিয়ানো । ভেনিলের রোভারিগে৷ ? 

ইয়াগো । হ্যা, সেই স্যার। আপনি তাকে চেনেন? 
গ্র্যাশিয়ানো। চিনি মানে? হ্যা। বেশই চিনি। 

ইয়াগো। মহামান্য গ্র্যাশিয়ানো, এই সব রক্তক্ষয়ী দুর্ঘটনা আমাকে কর্তব্য ভুলিয়ে 
দিয়েছে যার জন্য আমি আপনাদের চিণতে পারিনি । 

গ্র্যাশিয়ানো । আমি আপনাকে দেখে খুশি হয়েছি । 

ইয়াগো। । এখন কেমন কাপিও? কই, একটা চেয়ার নিয়ে এস। একট! চেয়ার ! 
গ্র্যাশিয়ানো। রোডাণ্গো ! 

ইয়াগো । হ্যা, সে-ই সেই একাজ করেছে । ( একট! চেয়ার আনা হলো ) হ্যা, 

ঠিক আছে। কোন ভাল লোক এখান থেকে ক্যাসিওকে চেয়ারে করে বয়ে 
নিয়ে যাক। আমি জেনাবেলের সার্জেনকে ডেকে আনব। (বিয়াঙ্কার প্রতি ) 

তোমায় বলে দিচ্ছি, তোমাকে এখন কিছু করতে হবে ন1। এখন মৃতপ্রায় 

অবস্থায় যে পড়ে রয়েছে সে আমার বন্ধু ক্যাঁসও। তোমার সঙ্গে তাঁর কি 

হয়েছিল? 

ক্যাসিও। কিছুই না। লোকটাকে আমি চিনিও না। 

ইয়াগো। (বিয়াঙ্কার প্রতি ) কী, মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে কেন? ওহো, 
ওকে কাধে করে বয়ে নিয়ে যাও। (ক্যাসিও ও রোভারিগোকে বয়ে নিয়ে 

যাওয়া হলে ) দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ, মেয়েটার মলিন মুখট! দেখছেন? ওর 

চোখের কুটিলতাটা লক্ষ্য করেছেন? না, ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, পরে আমরা 

অনেক কিছু শুনতে পারব। ওকে ভাল করে দেখুন, নজর রাখুন। জিবন! 

কাজ করলেও অপরাধ তার নিজের কথা নিজেই বলবে । 
এমিলিয়ার এবেশ 

এমিলিয়া । হায়, হায়, কী হলো? কা হলো স্বামী। 

ইয়াগো। অন্ধকারে রোডারিগে। ক্যাসিওকে গুরুতরভাবে আঘাত করেছে। 
ক্যাসিও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে, রোভাবিগো মরে গেছে, অন্ত ছুবৃত্তিরা 

পালিয়ে গেছে। 
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এমিলিয়া। হায় ক্যাসিও। ক্যাসিও অত্যন্ত ভাল এবং ভদ্রলোক । 

ইয়াগো। বুঝলে এমিলিয়া, এসব হচ্ছে বেশ্তাদের নিয়ে ফুততি করার ফল। 
ক্যাসিওকে শুধিয়ে দেখ আজ রাত্রে কোথায় ও খেয়েছে। কী, কাঁপছ কেন 
একথা শুনে? 

বিয়াঙ্কা। আজ রাতে সে আমীর বাঁড়িতে খেয়েছে। কিন্তু তার জন্য আমি 

কাপতে যাব কেন? 

ইয়াগে!। ও তাই নাকি! আমি তোমাকে অভিযুক্ত করছি। চল আমার 
সঙ্গে। 

এমিলিয়া । ছিঃ ছিঃ বেশ্যা কোথাকান ! 

বিয়াঙ্কা। আমি বেশ নই। যে তুমি আমায় গাল দিচ্ছ, সেই তোমাব মতই 

আমিও ভদ্র জীবন যাপন করি । 
এমিলিয়া। আমার মত! ধিক, ধিক তোমাকে । 

ইয়াগো। দয়া কবে আপনারা চলুন । ক্যাসিওকে পোষাক পরিয়ে দিতে হবে। 
এস মেয়ে, তোমাকে সব কাহিনী খুলে বলতে হবে। এমিলিয়া, তুমি দুর্গের 

ভিতবে গিয়ে আমাদের লর্ড ও লেডীকে যা যা ঘটেছে, সে বিষয়ে খবর দাও । 

তুমিই কি আগে যাবে? ( এমিলিয়াকে আড়ালে) মনে রেখো আজ রাত্রেই 
আমার এম্পার ওস্পার যা হোক একটা কিছু হবে। (প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় দৃশ্ঠ । সাইপ্রাস । দুর্গের অভ্যন্তর । 

শধ্যায় শায়িত ডেসডিমোনা। আলো হাতে ওথেলোর প্রবেশ 

ওথেলো । কারণ, হে আমার আত্মা, নিয়তিরূপিনী সেই ভয়ঙ্কর কারণই আমায় 
প্রবৃত্ত করেছে এ কাজে । হে শুচিন্থন্দর নক্ষত্রাবলী, আমি কিন্ধু লজ্জায় সে 

কারণের কথা বলতে পারব না তোমাদের কাছে । তবে জেনে রেখো, এ হচ্ছে সেই 
কারণ । তথাপি আমি তার রক্তপাত করব না। স্থ্মস্থণ মর্মরপ্রস্তরসনিভ 

অতিশুত্র তুষারবিনিনিদিতি তার গাত্রচর্জকে ক্ষত বিক্ষত করব না বিন্দুমাত্র । 
তবৃ তাকে মরতে হবে, তা না হলে আরও অনেক অনেক লোককে এতারিত 

করবে সে। বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদের সঙ্গে। সব আলো নিবিয়ে দাও, 

তারপর নিবিয়ে দাও এর জীবন দীপ । হে জলস্ত আলো, যদি আমি তোমার 

কামনাকে তৃপ্ত করি, যদি তোমায় একেবারে না নিবিয়ে দিই তাহলে কি আবার 

তোমায় বাচিয়ে তোলা যাবে, তোমার আগেকার আলোকে ফিরে পাওয়া 

যাবে? আমি কি অন্থশোচনা করব? কিন্তু একবার সব আলো! নিবিয়ে 
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ফেললে, একবার জীবনদীপ নিঃশেষে নির্বাপিত হয়ে গেলে হে ছলনা ময়ী 
স্ুনদী, এমন কোন প্রমিথিযুসগদত্ত আদিম অগ্রির ম্বকীয় উত্তাপ নেই যা 
তোমার জীবনদীপকে আবার এজ্জলিত কন্তে পারবে । গোলাপকে একবার 
বুন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে আর সে বাঁচতে পাপে না, সে তখন শুকিয়ে 

যাবেই । তবে তোমায় ছিড়ে ফেলার আগেই বুক্ষবৃন্তে অধিষ্ঠিত থাকাঁকালেই 

আমি তোমার ভ্রাণ নেব। (চুহ্থন করে) হে সগঞ্ধি নিঃশ্বাস, কী অদ্ভূত 

তোমার শক্তি, তোমার মোহগসারী আবেদন কত ন্তায়বিচারের অন্ত্র কেড়ে 
নিয়ে তদের পৰ্থু করে দিয়েছে । আর একবাণ, আর “কবার। মৃত্যুর 

পরেও যেন তুমি এমনি সুন্দর থেকো, তোমায় আমি হতা| কার পরেও এমনি 
বে ভালক্বসে যাব। আর একবার, আর এই হবে শেষবার । এত মধুর 

কখনো «ও মাঝ।তুক হতে পারে নী । আমাকে নিশ্চয় বাদতে হবে। আমাকে 

বধশই ঠোখের জল ফেলতে হবে। তবে সে অশ্রু বড় শিষ্টু্, সে দুঃখ এশ্বরিক 

বিধানে মত অযোধ, কারণ সে ছুঃখ, সে অশ্রু ঘাকে ভাপবাসে তাকেই 

আঘাত বরে। ও জেগে উঠেছে। 

ডেসাডমোনা । কে ওখানে? ওথেলে। 

ওথেলো । হ্যা ডেসভিমোনা । 

ডেদভিমোনী 1 প্রিয়তম, তাম বিগ্তানায় আসবে না? 

ওথেলো । আজ বাত্রে তুমি প্রার্থনা করেছ ডেসডিমোনা ? 

ডেলডিমোনা | হ্য। করেছি। 
ওথেলো ৷ যদি তুমি মনে কর, তোমার কৌন অপরাধের কথা ঈশ্বরকে জানানো 

হয়নি তাহলে সরাসরি তার জন্য প্রার্থনা কর। 

ডেসডিমোনা । কী সর্বনাশ । একথা কেন বলছ ? 

ওথেলো । তাহলে তা করে নাও। তবে তাড়াতাড়ি আর খুব সংক্ষেপে 

করবে। আমি পাশে একটু পায়চারি করব। আমি তোমার অপ্রস্তত 

আত্মাকে হত্যা করব না। না, ঈশ্বর ক্ষমা করুন, আমি তোমার আত্মাকে 

হত্য। করব ন1। 

ডেসডিমোনা। সে কি, খুনের কথা বলছ কেন? 

€থেলো। হ্যা, তাই বলছি। 
ডেসডিমানা। তাহলে ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন। 
ওথেলো । আমিও অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন তোমায় ক্ষমা করেন। 

১__২৬ 
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ডেসভিমোনা। তুমিও যখন এ প্রার্থনা করছ তখন নিশ্চয় আমায় মারবে না । 
ওথেলো | হু” । 

ডেগডিমোনা। তবুও তোমায় ভয় লাগছে। কারণ তোমার চোখগুলো 

যখন এইভাবে ঘোরে তখন তুমি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠ। তোমাকে কেন ভয় করছি 

তা জানি না, আমি অপদাধচেতনা কাকে বলে জানি না, তবু আমি ভয় 
অনুভব করছি । 

ওথেলো। তুমি তোমার পাপের কথা চিন্তা কপো। 

ডেসডিমোনা | পাপ যর্দি করে 'থাকি ত সে হন্ডে তোমার প্রতি আমার 

ভালবাসা । 

ওথেলো৷ । ইঃ সেইজন্যেই তুমি মরবে । 

ডেসডিমোনা । ভালবাসার জন্য যে মৃত্যু মানুষকে গ্রাস করে সে মৃত্যু 

অন্বাভাবিক। হায়, কেন তুমি তোমার ঠোটটাকে কামরাচ্ছ ? যেন কোন অবৃঝ 

উন্মত্ত আবেগ তোমার গোট! দেহটাকে তোলপাড় করে, তুলছে । এগুলো হচ্ছে 
কুলক্ষণ। তবু আমি আশা করি, এগুলে। নিশ্চয় আমার জন্য নয়! 

ওথেলো ৷ শান্ত এবং স্থির হয়ে থাক। 

ডেসডিমোনা । হ্যা, আমি তাই থাকব। কিন্তু ব্যাপারটা কী? 

ওথেলো। যে রুমালটা আমি তোমায় দিয়েছিলাম তুমি সেট! ক্যাসিওকে 

দিয়েছ । 

ডেসডিমোনা । না, আমি আমার জীবন ও আত্মার বিনিময়ে বলছি আমি সভা 

দিইনি । ওকে ডেকে পাঠিয়ে শুধাও। 
ওথেলো। দেখ, খুব সাবধানে কথা বলবে । তুমি তোমাব মৃত্যুশধ্যায় শুয়ে আছ । 

শ্রেচ্ছায় শপথ ভঙ্গ করার পরিণামের কথা ভেবে কাজ কববে। 

ডেসডিমোনা । হ্যা মৃত্যুশযায়, কিন্তু এখন মরব না। 
ওথেলো । হ্যা, এখনি । নুতরাং অকুগ্ভাবে তোমার পাপের কথা স্বীকার 

কর। কারণ তুমি যতই শপথ করে তোমার প্রতিটি দোষ অস্বীকার করন! 

কেন, তোমার প্রতি কথায় এক প্রবল বিতৃষ্ণা আর্তনাদে উত্ুঙ্গ হয়ে উঠেছে। 
তোমাকে মরতেই হবে। ও 

ডেসডিমোনা । তাহলে ঈশ্বর আমায় দয়! করো । 

ওথেলো। আমিও বলছি তথাস্ত। 

ডেসভিমোনা । ঈশ্বর তোমাকেও দয়া করুন। তোমার প্রতি আমি আমার 
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জীবনে কখনও অন্যায় করিনি। আমি ক্যাসিওকে কখনও ভালবাসিদি। মানুহ 
সাধারণভাবে মানুষকে যতটুকু ভালবাসতে পারে তার বেশী না। আমি তাকে 
কখনও কোন স্থৃতিচিহ্ু দিইনি । 
ওথেলো!। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি আমি তার হাতে আমার রুমাল 

দেখেছি । মিথ্যাবাদী নারী, তুমি আমার অন্তরকে শক্ত পাথর করে দিয়েছ । 

তোমাকে আমি উৎসর্গ করতে এসেছিলাম, কিন্ত তোমাকে হত্যা করতে তুমিই 
আমায় বাধ্য করছ। আমি রুমালট! সতি)ই দেখেছিলাম । 
ডেসডিমোনা । সে তাহলে এমনিই পেয়েছে, আমি তাকে কখনও দিইনি । ভাকে 
ডেকে পাঠাও । তাকে সতা কথা হ্বীকার করতে দাঁও। 

ওথেলো। সে স্বীকার করেছে । 

ডেসডিমোন!। কী বলছ? 
ওথেলো ৷ সে স্বাকার করেছে ধে সে তোমার দেহ ভোগ করেছে । 

ডেসডিযোন।। কি কনে? অবৈধভাবে ? 

ওথেলো ৷ হ্যা, ঠিক তাই। 

ডেসডিমোনা । সে কখনই তা বলতে পারে না । 

ওথেলো। না, তার মূখ এখন বদ্ধ হয়ে গেছে ; সাধু ইয়াগো তার মুখের কথা 
বার করে নিয়েছে । 

ডেসডিমোনা । আমার ভয় দেখছি তাহলে সত্যি হলো। ক্যাসিও কি 

মারা গেছে? 

ওথেলো। ওর মাথার এক এক গাছি চুল যদি 'এক একটা জীবন হয় তাহলে 

আমার প্রতিশোধবাঁসনারও ততগুলে! পাকস্থলী আছে জেনে রাখবে । ওর 

পরমাযু অনস্ত হলেও আমার প্রতিশোধবাসনার হাত থেকে কেউ ওকে বাচাতে 

পারবে না। 

ডেসডিমোনা | হায়, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে আর আমিও 

গেলাম। 

ওখেলো ৷ দ্র হও বারবণিতা কোথাকার ! আমার সামনে তুমি তার জন্য 

কাদছ ? 

ডেসডিমোনা । আমাকে নির্বাসনদণ্ড দাও, মেরো না। 
ওথেলো। চুপ কর বেশ্তা কোথাকার । 
ডেসডিমোনা । আমায় কাল মেরো । আজকের রাতটা অন্ততঃ বাচতে দা 
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ওথেলো। নাঁ, কী তুমি আবার বাঁচবার চেষ্টা করছ-_ 
ডেসডিমোনা। মাত্র আধ ঘণ্টা । 

ওথেলো। শুরু যখন করেছি, তখন আর থামব না । 

ডেসডিমোনা। একটামাত্র প্রার্থনা । 

ওথেলো। কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেছে। ( গল! টিপে ধরল ) 
ডেসডিমোনা । ও স্বামী । স্বামী। স্বামী। 

এমিলিয়!। (ভিতরে) শুনছেন স্যার । কি হচ্ছে ” স্যার ॥ 

ওথেলো। কার কদর * এখনও মরেনি * এখনও সম্পুর্ণ মরেনি ” আমি 

নিষ্ঠর হয়েও দয়ায় পরিপর্ণ , না না, আমি তোমার মৃত্যুষন্্ণাকে দীর্ঘস্থায়ী হতে 
দ্রেবনা। এইবার, এইবার । 

মিলিয়া। (ভিতরে ) কী হলে! স্তার? স্থার ৷ 

ওথেলো । কে ওখানে? 

এনিলিয়' | স্য।র। একটা কথ] বসতে চাই আপনাকে । 

ওথেলো । হ্যা,__এমিলিগা-_ধীরে ধীরে আসছে । ও মনে গেছে। আমার 
মনে হচ্ছে ও কাসিওর মৃত্যুখবর দিতে আসছে। চীৎকার করছিল। কিন্ত 
এখন আর নড়ছে না। সমাধির মত স্থির। এমিলিয়া কি ভিতরে আসবে ” 

ভিতরে আসতে ওকে দেওয়া উচিত হবে? আমার মনে হচ্ছে ও আবার 

নড়ছে । নানা। তাহলে কোনটা ভাল হবে? যদি সে ভিতরে আসে 

তাহলে সে ঠিক আমাণ স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে । আমার স্ত্রীর! আমার স্ত্রী' 
কোন স্ত্রী? আমার কোন স্ত্রী নেই । ও অবিশ্বস্ত নারী। কী নিদারুণ অভিশপ্ত 

দুঃসময়? এখন আমার মনে হচ্ছে, ্্ধ ও চন্দ্রের দুটি বিরাট গ্রহণ এক হয়ে 
মিলিত হয়ে ধদি ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে যার! পৃথিবীকে, একের পর এক গ্রাস 

করতে থাকে তাহলে খুব ভাল হয়। 

এমিলিয়া । (ভিতরে ) আমি অনুরোধ করছি স্তার। আমি টা কথ। বলতে 

চাই আপনাকে । 
ওথেলে।। আমি তোমার কথ ভুলে গিয়েছিলাম । ভিতরে এস এর্মিলিয়া। তবে 

খুব আস্তে আন্মে । দাড়াও মশারিট। তুলতে দাও । কোথায় তুমি ? (দরজার 
তালা খুলে দিল ) তোমার আবার এখন কি দরকাঁর হলো ? 
এমিলিয়। | নিকটেই একটা জঘন্য ধুনোথুনি হয়ে গেল। 

ওথেলো। কী, এখন? 
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এমিলিয়া। হয) এখনি স্যার । ্ 

ওথেলো। এটা হচ্ছে চাদের দৌষ। ঠাদট। মাঝে মাঝে পৃথিবীর খুব কাছে, 

যতটা কাছে আসা উচিত না তার চেয়ে বেশী কাছে এসে পড়ে আর তখন 

মানুষগুলো চন্দ্রাহত হয়ে পাগল হয়ে যায়। 

এমিলিয়া। স্যার, কাসিও রোডারিগেো নামে তরুণ ভেনিসবাসীকে হত্যা 

করেছে। 

ওথেলো । রোডারিগো নিহত? আর কাসিও-ও নিহত? 

এমিলিয়া। না, ক্যাসিও নিহত হয়নি । 

ওথেলে!। ক্যাসি ও মরেনি ? তাহলে হত্যার কোন অর্থ হয় না । তাহলে অন্থকুল 
প্রতিহিংসার দেবীও বিরূপ হলেন আমার প্রতি । 

ডেসভিমোনা। শুধু শুধু আমায় মারা হলে|' 
এমিলিয়া। কে চেঁচাচ্ছে? 

ওথেলে।। চেচাচ্ছে। কে” 

এমিলিয়া । আমাদের মার কণ্ঠন্বর না' কে আছ বাঁচাও, বাচাও, ম| তুমি 

আবার কথা বল। স্থন্দরী ডেসডমোনা, মা আমার, কথা বল আবার। 

ডেসডিমোন।। একেবঝরে বিনা দোষে আমি মারা গেলাম । 

এমিলিয়া । ওঃ১ একাজ কে করলে ? 

ডেসডিমোনা। কেউ না। আমি নিজে শিজে। বিদায়। আমার দয়ালু স্বামীর 

কাছে আমার কথ। বলো । বিদায়। (মৃত্যু ) 

ওথেলো । কেন, কেমন করে ওকে মারা হলে। ? 

এমিলিয়া। হাঁয়ু হায়, কে জানে ? 

ওথেলো। তুমি ত নিজের কানে শুনলে! আমি না। 
এমিলিয়া। উনি তাই বলেছেন। তবে আমাকে সত্যি ব্যাপারটা জানতে 

হবে। 

ওথেলো!। মিথো কথা বলে গেল। এক বিরাট মিথ্যাবাদীর মত ও জলন্ত নরকে 

চলে গেল। আমিই ওকে হত্যা করেছি। 

এমিলিয়া । ও যেমন দেবদুত তুমি তেমনি কৃষ্ণকুটিল শয়তান । 
ওথেলো । সে ছিল বোক আর সে ছিল বেশ্টা। 

এমিলিয়া। তৃমি তার উপর খ্রিথ্য! দোষারোপ করছ, তুমি একটি শয়তান । 
ওথেলো। সে ছিল জলের মতই তরল। 

/ 
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এমিলিয়া। তুমি আগুনের মত হঠকারী বলেই একথা বলতে পারলে। উনি 
ছিলেন ম্বর্গের মত পবিত্র ও সত্য। 
ওথেলো। কযাসিও ওকে কলুধিত কবেছে। তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে 
দেখ। আমাকে অতল নরকের শেষ ধাপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলেই এই চরম 
কাজ করতে আমি বাধা হয়েছি । তোমার শ্বামী সব কিছুই জানে । 

এমিলিয়া। আমার স্বামী! 

ওথেলো । তোমার স্বামী । 

এমিলিয়া। আমার স্বামী বলেছে উনি ওর বিবাহবন্ধনকে কলৃষিত করেছেন? 

ওথেলো । হ্যা, ক্যাসিওর সঙ্গে । ও ষদ্দি খাটি হত, অপরিমেয় অমূল্য ধাততে 
ভরা আর 'একটা! গোটা জগত পেলেও তার 'প্রতিদানে আমি ওকে ছাডতাম না । 

এমিলিয়া। আমার স্বামী! 
ওথেলো । হ্যা, সেই প্রথম ওর সম্বন্ধে বলতে থাকে । লোকটা সত্যিই সৎ এবং 

যে কোন অন্যায় কাজকে সে ত্ব্ণা করে। 

এমিলিয়! । আমার স্বামী । 

ও”থলো। বাবা এ প্রশ্নের অর্থ কি? আমি ত বালছি, তোমার স্বামী । 

এমিলিয়! | ও মা, শয়তান পবিত্র প্রেমকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে. তার সঙ্গে, 

পরিহাস করেছে । আমাব স্বামী বলেছে যে উনি খারাপ ছিলেন ' 

এথেলো । হা সেই। আমি বলছি তোমার আ্ামী। আমার বন্ধু সং ও 

সাধু ইয়াগো। 
এমিলিয়া। যদি সে এই কথ! বলে থাকে তাহলে তার ছুট আত্মা দিনে দিনে 

পচে যাক। নিজেন অন্তবের সঙ্গে মিথাচগরণ করেছে সে। 

ওথেলো । হা ' 

এমিলিয়া। তৃমি যা খুশি করো । তুমি যেমন তীব স্বামী হিসাবে যোগ্য ছিলে 
না তেমনি তোমাব এই কাজও ঈশ্বরকে উৎসর্গ করার উপযুক্ত নয়। 
ওথেলো। থাম থাম। তুমি খুব ভাল । 

এমিলিয়া । দেখ আমার ক্ষতি কবার তোমার অর্ধেক ক্ষমতাও নেই যতটা আমার 
আছে। ব্যক্তিত্বহীন একটা বাজে লোক, মাটির মত বোকা, অজ্ঞ। তুমি একটা 

কাজের মত কাজ করেছ-__আমি তোমার তরোয়ালকে ভয় করি না। আমি 

তোমায় দেখিয়ে দেব, ষদিও আমি খুবই ভেঙ্গে পড়েছি । বাচাঁও, বাচাও, কে 

আছ। মৃরটা আমাদের গিরীমাকে খুন করেছে । খুনঃ ধুন। 
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মেণতানো, গ্রণশিয়ানো১ ইয়াগো ও অন্যান্যদের প্রবেশ 

মেখতানো ৷ কী ব্যাপার + কেমন আছ জেনারেল । | 
এমিলিয়া। ও ইয়াগো তুমি এসেছ? তুমি বেশ ভাল কাজ করেছ, এমন 
কাজ করেছ যে (লোকে খুন করে তোমার ঘাড়ে ন উপর দোষ চাপিয়ে দেবে। 
গ্র্যাশিয়ানো ৷ ব্যাপারট। কী? 

এমিলিয়া। ষ্দ্দি তুমি মানুষ হও ত এই শয়তানটাকে প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে 

দাও। ও বলছে তুমিই নাকি ওকে বলেছ যে ওণ স্ত্রী খারাপ ছিল। আমি 

বলেছি একথা তুমি বলতে পার না। তুমি এতদূর শয়তান কখনই হতে পার 
নাঁ। বল, আমার অন্যর এমনই ভারাক্রান্ত 'য কথা বল.ত পারছি না। 

ইয়াগো। আমার যা মনে হয়েছে আমি বলেছি । তিনি নিজে যা ,দখেছেন 

ও যথার্থ বলে মনে কবেছেন তার বেশী কিছু আমি বলিনি । 

এমিলিয়া । কিন্তু মি ওকে বলেছিলে যে ওর স্ত্রী খারাপ ছিল? 

ইয়াগো | হ্যা, আমি বলেছিলাম । 

এমিলিয়। । তমি মিথ্যা কথা বলেছ। একটা জঘন্য জলঙ্ঞান্ত মিথা!। 

আমি সমস্ত অভ্তর দিয়ে বছি. টা মিথ্যা । ছুষ্টবুদ্বিগ্রণোদিত একটা মিথ্যা । 

উনি কাসিওর সঙ্গে অবৈপ প্রণয়ে আসক্ত ছিলেন তুমি কি কাসিওর 

সঙ্গে বলেছিলে? 
ইয়াগো। ষ্্যা ক্যাসিওর সঙ্গে । তুমি যাও । জিবটাকে একট থামাও । 

এমিলিয়া। না আমি থামব না। আমি কথা বল্তে বাধ্য। আমার 

শিম! তাব বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছেনু। 

সকলে । হা! ভগবাঁন। 

এমিলিয়া। এবং তোমার কর্থাব জন্যেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে । 

ওথেলে । আপনারা বিস্ময়ে হী করে তাকিয়ে থাকবেন না । কথাটা সত্যি। 

গ্র্যাশিয়ানো । কিন্তু এট! এক বিম্ময়কব সতা। 

মেশতানে! । .ণটা একটা ভয়ঙ্কর দানবীয় কাজ। 

এমিলিয়া। শধ্তানি, শয়তানি, শয়তানি । আমি বেশ বৃঝতে পারছি। 
আমি তাঁর গন্ধ পাচ্ছি। আমি তখন এই কথাই ভেবেছিলাম । এ ছুইথ 

আমি সইতে পারব না। আমি আত্মহত্যা করব । কী শয়তানি! 

ইয়াগো। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? আমি বলছি তুমি বাড়ি যাও। 
এমিলিয়া ৷ ভদ্রমহোদয়গণ, আমায় সত্যি বথা বলতে দিন। উনি আমার 
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স্বামী, আগে এ'র কথা শ্তনতাম, কিন্তু এখন আর অধমি ওর বাধ্য নই। হয়ত 

আমি আর কোনদিন তোমার বাড়ি যাব না ইয়াগে। | 
ওথেলো। ওঃ। ও, ও, ও। (বিছানার উপর পড়ে গেল) 

এমিলিয়া। না না, বিছানা থেকে নেমে এসে গর্জন করো । কারণ তুমি 
পৃথিবীর সবচেয়ে নির্দোষ প্রাণীকে হত্যা করেছ । 
ওথেলো ৷ ও, সে খারাপ ছিল ! আমি আপনাকে চিনতেই পারিনি কাকাবাবু । 

আপনার ভাইঝি বিছানায় পড়ে রয়েছে মৃত অবস্থায় এবং আমারই এই হাত 

ওকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিয়েছে এইমাত্র। আমি জানি এ কাজট। খুবই ভরয়ঙ্গর 
এবং বিষাদজনক । 

গ্র্যাশিয়ানো | হায় বেচাণী ডেপডিমোনা, একট! দিকে আমি খুশি বে তোমার 

বাবা আজ নেই। তিনি থাকলে এ দৃশ্য যদি দেখতেন তাহলে মরিযা হধে 

যে কান অঘটন ঘটিয়ে তুলতে পাবতেন। সবচেয়ে ভাল দেবদুতকে৪ ভ্মত 
অভিশাপ দিতেন। 

ওথেলো। এটা সতি।হ খুবই ছুঃখের । কিন্ত ইয়াগে। জানে সে এই লজ্জাজনক 

কাজ ক্যাসিওর সঙ্গে হাজার বাব করেছে। ক্যাসিও তা স্বীকার করেছে । 

আর ৬ তার এই অবৈধ প্রেমের কাজকে চারতার্থ করেছে আমারই প্রমেএ 

এক স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে । যেট। অ।মি প্রথম তাকে ধিবেছিলাম । এই স্থতিচিষ্টটা 

হচ্ছে একট1 প্রাচীন কমাল আমার বাবা যা একদিন আমার মাকে দিয়ে- 

ছিলেন। 

এমিলিয়া। হা ভগবান। 

ইয়াগো। জাহান্নামে যাও। চুপ করে থাক বলছি। 

এমিলিয়া। সত্যি কথা বার হবেই। আমি চুপ করব! না আমি অবাধে 

আকুলভাবে বলে যাব। ভগবান মানুষ শয়তান সব একপঙ্গে জড়ো হসেও 

আমায় চুপ করাতে পারবে না । 

ইয়াগো । মাথা ঠাণ্ডা করে বাড়ি যাও। 

এমিলিয়৷। আমি যাব না। (ইয়াগে! তার স্ত্রীকে ছুবি মারতে উদ্যত হলো ) 

গ্রযাশিয়ানো । ছিঃ, একজন নারীর উপর তরবারি চালাক্ছ ? 

এমিলিয়া । ও নির্বোধ মুর, যে রুমালের কথা বলছ সেট! আমিই ঘটনাক্রমে 
পেয়ে আমার ন্বামীকে দ্িই। কারণ ও প্রায়ই বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে ওই 
রুমালট! আমাকে চুরি করতে বনত। 
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ইয়াগো। শয়তানী বেশ্া ! 

এমিলিয়।। উনি ওটা ক্যাসিওকে দেবেন ' হায় হায়, না আমিই ওটা আমার 

স্বামীকে দিয়েছিলাম । 

ইয়াগো। পাঁজী, তুই মিথ্যা বলছিস। 
এমিলিয়া। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি আমি মিথা| বলছি না। এই 

ধবণের বোকা লোক এত ভাল স্ত্রীকে নিয়ে কি করবে? 

(মুর ইয়াগোর দিকে ছুটে যেতেই মেখতানে! ও অন্যান্তরা মুবের অন্ধ 
কেডে নিল। ইয়াগো তার স্ত্রীকে ছুবি মেরে পালিয়ে গেল) 

ওথেলো । আকাশে কি আর বজ নেই। শয়তান । 

গ্র্যাশিয়ানো | মেয়েটি পড়ে গেল। লোকটা নিশয় তার স্ত্রীকে হত্যা 

করেছে। 

এমিলিয়া । আমাকে আমার গিন্নীমার পাশে শুইয়ে দাও । 

গ্র্যাশিয়ানো। লোকট| পালিয়ে গেল, কিন্তু তাব স্ত্রী মা] গেল। 

মৌতানো। লোকটা নামকর। পাকা শয়তান। "এই অক্ত্রটা আপনি রাখুন। 
এই অস্্টা আমি মুরের কাছ থেকে উদ্ধার করেছি । আহ্মন বাইরের দিকের 

দরজাটা আমরা পাহারা দিচগেঃ ও ষেন পালাতে ন। পারে । পালাতে গেলে ওকে 

হত্যা করা হবে। আমিও সেই একই শম়তাঁনটাকে ধরতে যাচ্ছি। 

( মোতা নো» গ্র্যাশিয়ানো ও অন্যান্যদের প্রস্থান ) 

ওথেলো। আমি ত আর তেমন সাহসী বা বীর নেই। কিন্তু সবলেই আমাকে 

বীর যোদ্ধা ভেবে আমার অস্ত্র 'কড়ে নিচ্ছে । আচ্ছা, মানুষের সততা চলে 

গেলেও সম্মান কেন বেচে যাবে? 

এমিলিয় । তোমার সেই গানে কি আছে? তিমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ 

না। আমিও সেই উইলোব গান গাইতে গাইতে মরব। ও 

(গান করতে লাগল ) 

উইলে!, উইলো) উইলো। 

শোন মুর, সে ছিল সতী সাধবী। 
. নিষ্টুর মুর, সে তোমায় ভালবাসত এপরাণ দিয়ে । 

আমি সত্য বলছিঃ আমার আত্মা শাস্তি পাবে । 

এই কথা বলতে বলতেই আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি। (মৃত্যু) 
ওথেলেো। এই ঘরে আমার আর একটা অস্ত্র আছে। এটা স্পেনের। এর 
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নাম হচ্ছে আইস ক্রক টেম্পার'। ওই ষে রয়েছে, কাকাবাবু আমি গিয়ে ওটা 
নিয়ে আসছি। 

গ্র্যাশিয়ানো। (ভিতর থেকে) যদি তুমি অস্ত্র নেবার চেষ্টা কর তাহলে তোমায় 
তাঁর ফল ভোগ করতে হুবে এবং ভোমার উপর বলপ্রয়োগ করা হবে। তোমার 

কোন অস্ত্র নেই। 

ওথেলো। আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলুন। তা না হলে আমি নিবন্্র হলেও 

আমি আপনাকে আক্রমণ করব । 

গ্রযাশিয়ানোর পুনঃপ্রবেশ 
গ্রাশিয়ানো | কী বাপার ? | 

ওথে.লা। দেখুন আমার “কটা অস্ত্র আছে। এত ভাল অস্ত্র আমি কোন 

সৈনিকের কাছে দেখিন, এই হাত আর এ অস্ত্র দিয়ে আমি প্রায় কুড়িবার 

বিপদ কাটিয়ে উঠেছি । কিন্তু এখন সে সব ব্যর্থ অস্কারে পরিণত হয়েছে । 

ভাগাকে কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে” এখন আপ আমি সে-আমি নেই। 

আমার কাছে অস্ত্র থাকলেও ভয়ের কিছু নেই। এখানেই আমাৰ যাত্রা শেষ। 

আপনি কি ভীত হয়ে ফিরে যাচ্ছেন? আজ থেলোর বৃকে চলেছে বিরাট 

যুদ্ধ এবং আজ সে বিশ্রাম নিচ্ছে চিরদিনের জন্য । কিন্তু কোথায় যাবে 

'ওথেলো? ও ভাগ্যবিডম্বিতা নারী, কেন তুমি কুয়াশাব মত মলিন হচ্ছ? 
্ব্গে যখন আমাদেব মিলন হবে তখন তোমার এ ম্লান দৃষ্টি আমার আত্মাকে 

স্ব্গচাত করে ফেলে দেবে আর তখন শয়তানরা তা কুড়িয়ে নেবে। কেন 

তুমি তোমার সতীত্বের মতই হিমশীতল;॥ ও অভিশপ্ত ক্রীতদাস । শয়তানরা 

কি দেখছ ? আমায় চাবুক মার । এই স্ব্ণয় দৃশ্য দেখার কোন যোগা/তা নেই 
আমার । আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, বাতাসে উড়িয়ে দাও অথবা 'পানকারে? 

পুড়িয়ে দাও অথবা! কোন আগুনের সম্বদ্রে আমায় ধুয়ে পবিত্র করে দাও। ও 

ডেসভিমোনা তুমি মৃত । তুমি মৃত! 
লোডোভিগো, মেশতানো চেয়াবে বাহিত ক্যাসিও ও বন্দী ইয়াগোসহ 

অন্যান্যদের প্রবেশ 

লোডোভিগো । অতিশয় হঠকারী ও হতভাগ্য সেই লোকটি কোথায় ? 

ওথেলো । আমিই (সই লৌক ওথেলো । এই যে এখানে রয়েছি আমি। 

লোডোভিগেো। বিষাক্ত সাপের মত কুটিল সেই শয়তানটাকে নিয়ে এস। 

ওথেলো। আমি শুধু তার পায়ের পাতাগুলো দেখছি। কিন্ত সে এখন 
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গল্পকথা হয়ে দীড়িয়েছে। তুমি শয়তান হতে পার, কিন্তু তা হলেও আমি 

তোমায় হত্যা করতে পারি না । (ইয়াগোকে আঘাত করল ) 

লোডোভিগো । ওর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নাও । 

ইম্বাগো । আমার দেহ থেকে রক্তপাত হচ্ছে স্যার, কিন্ত আমি মবিশি । 

ওথেলো । আমি কোনটাতেই দুঃখিত নই । তবে আমি তোমায় বাচিয়ে রাখব। 
কারণ আমার মতে মরতে পারাটা স্থখের ৷ 

লোডোভিগো । আচ্ছা ওথেলো, একদিন তুমি কত ভাল ছিলে, সেই তুমি ক 
করে এই কুকাজ করলে ” লোকে কি বলবে ? 

ওথেলো। কেন, যা খুশি বলবে । একজন সম্মানিত খুনী । কারণ আমি যা কিছু 

করেছি, তা ত্বণা থেকে নয়, করেছি সম্মানের খাতিরে | 

লোডোভিগো । এই হতভাগা লোকট! তার শয়তানির কিছুটা! স্বীকার করেছে । 

আচ্গ! তুমি আর সে দুজনে কি ক্যাসিওর মৃত্যুর জন্য একমত হয়েছিলে ? 

গুথখলো। হা । 

কাসিও। আমার প্রিয় জেনারেল, এর উপযুক্ত কারণ ত কখনো আমি আপনাকে 

দিইনি । 

ওথেলো । আমি তা বিশ্বাস করি । এবং সেইজন্যে ক্ষমা চাই তোমাব কাছ 
থেকে । আচ্ছ' তুমি কি এ শয়তানটাকে জিজ্ঞাসা করবে ও কেন আমার দেহ আর 

আত্মাকে অমনভাঁৰে ফাদে ফেলেছিল ? 

ইন্বাগো। আমার কাছ থেকে আর কিছু জানতে চেও না । যা তোমরা জান, 

জান। এখন থে,ক আমি আর একটা কথাও বলব না । 

লোডোভিগেো।। কী, প্রার্থন৷ পর্যন্ত করবে না? 

গ্রাশিয়ানো । গীড়ন করলেই ওর মুখ খুলে যাবে । 

গুথেলো । যা ভাল বোঝেন ককন। 

লোডোভিগো ৷ স্যার, কি হয়েছে আপনি এখনো হয়ত সব জানেন না। একে 

একে সব জানতে পারবেন । এখানে একটা| চিঠি রয়েছে, নিহত রোডারিগোর 
পকেটে এটা পাওয়া যায়। আর একটা আছে । এর মধো একটা চিঠিতে লেখা 

আছে রোভারিগোর হাতেই কাসিওর মৃত্যু হবে। 
ওথেলো। ও শয়তান । ূ 

ক্যাসিও। অত্যন্ত জঘন্য কাঁজ এবং 'একট বিরাট অধর্মাচরণ। 

লোডোভিগে । তার পকেটে আর একটা কাগজ পাওয়া গিয়েছিল। এতে 
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মনে হয়, রোডারিগো এই শয়তানকে পাঠাতে চেয়েছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে ইয়াগো। 
যথাসময়ে এসে তাকে পরিতৃপ্ঝ করে। 

ওথেলো ৷ ও ভয়ঙ্কর দুর্বৃত্ত ৷ আচ্ছা ক্যাসিও আমার স্ত্রীর রমালট! কি করে তুমি 
পাও ? 

ক্যাসিও। আমি আমার ঘরে ওটা পড়ে থাকতে দেখি । এখন ও নিজেই 

্বীকার কবেছে ও ওটা আমার ঘরে ফেলে দিয়েছিল ওর কোন উদ্দেশ্টসিদ্দির 

জন্য । 

ওথেলো। আমি কত বোকা! বোকা! বোকা ' 

ক্যাসিও। তাছাড়া রোডারিগোর চিঠিতে আছে ইয়াগোই রোডারিগোকে 
আমাকে মারার জন্য শিযুক্ত করেছিল এবং সেজন্য রোডারিগে তিরস্কার করেছে 
ইয়াগোকে। একট আগে পর্যন্ত রোডারিগো স্বীকাব কবেছে ইয়াগোই তাকে 
মারাত্মক আঘাত করেছে । 

লোডোভিগেো । (ওথেলোর প্রতি ) তোমা;ক এ বাসভবন ছেড়ে আমাদের সঙ্গে 

যেতে হবে । তোমার ক্ষমতা ও পদমধযাঁদা কেড়ে নেওয়৷ হলেো৷। এখন থেকে 

ক্যাসিও সাইপ্রাসের শাসনকতী হবে । এখন এই ক্রীতদাসটা সবচেয়ে নিষ্ঠর শান্তি 

পাবে তার নিজের কাছ থেকে। যতদিন পর্যন্ত না ভেনিসবাসীরা তোমার 
অপরাধের কথ! জানতে পারে ততদিন তুমি একা! একা বন্দী থাকবে । ওকে নিয়ে 
চল এখান থেকে । | 

ওথেলো । একটু থাম। যাবার আগে একট কি দুটো কথা বলতে চাই। 
আমি তোমাদের রাজ্যকে কিছু সেবা দান করেছি, সেটা সবাই জানে। 

অবশ্ত এখন সে কথা বলতে চাই না নতুন করে। তবে তোমাদের কাছে 
আমার একটা অন্থরোধ, যখন তোমরা আমার এই কাজের কথা বর্ণনা করবে 

তখন যেন আমাকে যথাযথভাবে চিত্রিত করো» ঈর্ধাবশতঃ কিছু বাড়িয়ে 

বা কমিয়ে বলে। না। আমাকে একজন মানুষ হিসেবে দেখো যাত্র ভালবাসার 

মধ্য গভীরত৷ ছিল, বেগ ছিল, কিন্তু কোন জ্ঞনবৃদ্ধি ছিল না। যে স্বভাবতঃ 

ঈর্ধান্বিত ছিল না কিন্তু অপরের প্ররোচনায় এক চরম জটিলতার জালে 

জড়িয়ে পড়ে, যে সবচেয়ে এক দামী মুক্তো পেয়েও কোন হীন ভারতীয়ের 

মত সে মুক্তো ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আরবের কসন্ত্রাবী গাছের মত যাঁর চোখ 

থেকে অবরুদ্ধ অশ্রু ঝরে পড়েছিল। এইভাবে আমায় বিচার করবে। 

তাছাড়াও একট কথা আছে। একবার এলেগ্পো নামে একটা জায়গান্ধে 
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একজন পাগড়ীধারী তুকাঁ একজন ভেনিসবাসীকে প্রহা'ব করে রাজ্যের অপমান 

করলে আমি সেই খাসিকরা কুকুরটার গলা ধরে তাকে এইভাবে আঘাত 

করেছিলান। (নিজেকে ছুবিকাঘাত করল ) 

লোডেভিগো। ওঃ কী বক্তাক্ত ছুঃসময়ই না চলেছে। 

গ্রযাশিয়ানো । আমাদের সব পরিকল্পনা মাটি হয়ে গেল। 

থেলো। তোমাকে হত্যা করার আগে আমি তোমায় চুন্ধন কণেছিলাম। 'এখন 

আমি নিজেকে মেরে তোমায় আবার চগ্রন কছি; এ ছাড়া কোন উপায় 

ছিল নী। (বিছ্বান।ণ উপর পতন ও মৃত্যু) 
ক্যাসিও। আমি এই ভম়ুই করেছিলাম, কিন্তু (ভবেছিলাম ওর হাতে কোন 

অন্ত্র নেই। ওর অন্তরট। সত্যি খুব বড় । 

লোডোভিগো । । ইয়াগোঁ প্রতি) ও স্পাটার কুকুর । ক্ষুধা, অন্তর্বেদনা 

ও দুঃখের সমূদ্দের থেকে? ভয়ঙ্কর ও মর্ম|স্তিক এই মৃত্যুশয্যায় ছুটি মৃতদেহের 
দিকে তাকিয়ে দেখ, এ (তীমাবি কীতি। এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না, ঢাকা 

দিয়ে দাও। গ্র্যাশিয়ানোঃ এ বাড়িটা! দখল করে মুরের অম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 

করে শিন, কাঙণ আপনিই হবেন তাঁর উত্তরাধিকারী । লর্ড গভনর হিসেবে 

'মাপনারই উপর থাকবে এই শয়তানের বিচারে ভার। বিচারের পর শাস্তির 

স্থান কাল ও প্ররুতির আপনিই বাবস্থা করবেন। আমি সোজা দেশে 

চলে যাব এবং আমার দেশের সবকারেণ কাছে এই দুর্ঘটনার কথা ভারাক্রান্ত 

হৃদয়ে বর্ণনা! কৰব। ( সকলের প্রস্থান ) 



মার্চেন্ট অফ ভেনিস 
নাটকের চরিত্র 

ভেনিসের ডিউক বৃদ্ধ গোব্বো। ল্যান্সনটের পিতা 

মরক্কোর যুবরাজ ) পোশিয়ার লিওনার্দ। বাসানিওর ভৃত্য 

আরাগনের যুবরাজ |  পাণিপ্রার্থী বালথাসার 

এান্টনিও। ভেনিসের এক ব্যবসীয়ী স্তেফোনো | 

বাঁসানিও। গ্ান্টনিওর বন্ধু ও পোশিয়া। এক ধনী উত্তবাধিকারিণী 

পোগ্রিয়ার পাঁণিপ্রার্থী নেরিসা। পোশিয়ার নিজন্ব 

- পোশিয়াব ভূত্য 

সোলানিও | পরিচারিকা 

স্যালারিও এান্টনিও ও জেসিকা । শাইলকের ন্ট 

গ্রযাশিয়ানো , ্যাসানিওর বন্ধ ভেনিসের গণামান্তা ব্যক্তিগণ, 

লরেঞ্জো। জেসিকার প্রণযী আদালতেব উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ, 

শাইলক। জনৈক ধনী ইন্ুদী জেল-অধিকর্তা ও অনুচরবর্গ। 

তুবাল। শাইলকের এক ইহুদী বন্ধ 

ল্যান্সনট গোবেবো। শাইলকের ভৃত্য ও 

বিদুষক 

ঘটনাস্থল : ভেন্সি ও বেলম'তস্থিত পোঁশিয়ার বাড়ি। 

প্রথম অঃ 

প্রথম দৃক্ট । ভেনিস। রাজপথ । 

'গাণ্টনিও, শ্যালাবিও ও সোলানিওর প্রবেশ 

গান্টনিও। সত্যি কথ! বলতে কি, এ ছু'খ এ বিষাদের কারণ আমি নিজেই 

জানি না। আমি জানি না, কেন এই অকারণ বিষাদ এতটা অবসাদগ্রন্ত 

করে তুলেছে আমার মনকে । তোমরা বলছ, এতে তোমরাও ছুঃ খিত। কিন্তু 

এ দুঃখ কোথা হতে কিভাবে এল আমার কাছে, কিসের থেকে এর উৎপদ্ধি 

তা আমায় জানতে হবে। ভাতে ঘত কষ্টই হোক, এ দুঃখের কারণ আমাকে 

আনতে হবে। 
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স্তালারিও। আসলে মন তোমার সমুদ্রের ঢেউএর 'দালায় দুলছে । যেখানে 

তোমার বড় বড় পণাজাহাজগুলো সমুদ্রের শোভা বাড়িয়ে বন্দরের দিকে পাল 

তুলে এগিয়ে আসছে, ঠিক যেমন করে তুচ্ছ পথচারীদের স্রদ্ধ অভিবাদনকে 
অগ্রাহ করে পদস্থ ও সপ্বান্ত ব্যক্তিরা জলযানে চড়ে এগিয়ে যায়। 

সোলানিও। বিশ্বাস করো, আমার যদ্দি এই ধরণের ব্যবসাগত ঝুকি থাকত 

তাহলে আমার মন প্রাণের বেশীর ভাগ পড়ে থাকত বিদেশে । তাহলে আমি 

শুধু জানতে চাইতাম বর্তমানে বাতাসের অবস্থা! 'কি, মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে 

তাকিয়ে শুধু দেখতাম বন্দণ আর কতদ্বরে ; কোন বিপদাশঙ্কার কারণ দেখলেই 
সংশয়ে কাতব্ হয়ে উঠতাম আমি আর সেই সংশয়কাতরতা হতে আসত 
বিষাদ । 

স্যালারিও। যে বাতাস আমার গরম মাংস ঠাণ্ডা কবে দেয় সেই বাতাস 

সমুদ্রে কী ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে কী সমূহ ক্ষতি যে করে তা ভাবতে গেলে 
আমার গায়ে কপ দিয়ে জর আসে আণ তখন আমার অন্য কিছু জ্ঞান থাকে 

না, তখন শুধু জাহাজের নানারকমের বিপর্দের কথাই ভাবতে থাকি, তখন শুধু 

মনে হয় এই বুঝি বা আমার পণাসমৃদ্ধ এগ, চরায় আটকে গেল, আর তার 

হাড়পাঁজড়াগুলো সব ভেঙ্গে ভূমিসাৎ হয়ে গেল। মনে হয় এইমাত্র গীর্জায় 
গিয়ে পবিজ্র বেদীর দ্দিকে তাকিয়ে সমস্ত বিপদাশঙ্কার কথা ভুলে বাই। ভুলে 
যাই, সমুদ্রে কোন গুঞ্কশৈলের সামান্ততম আঘাতেও আমার জাহাজ চূর্ণ 
বিচুর্ণ হয়ে ভসে যাবে সমুদ্রে আব সঙ্গে সঙ্গে গজনশীল অসংখ্য তবঙ্গমালা 
গ্রাস কৰে ফেলবে তাকে এবং কিছুই তার পরিশিষ্ট থাকবে না। একথা না ভেবে 

কি পারি আমি? আমাকে তা বলো না। এ ঘটনা ঘটলে যে আমাকে অশেষ 
দুঃখের মধ্যে পড়তে হবে সেকথা চিন্তা না করে আমি পারব না। আমি 

জানি, গ্যাণ্টনিও তার পণ্যদ্রবোর নিরাপত্তার কথ! ভেবেই বিষশ্ন হয়ে পড়েছে । 

এান্টনিগ। আমায় বিশ্বাস করো, একথা ঠিক না। এজন্য আমার 
সৌভাগাকে ধন্যবাদ । আমার ব্যবসা বাণিজ্য বা কাজ কারবার ত শুধু এক 

জায়গাতেই আবদ্ধ হয়ে নেই। আমার ষাবতীয় ভূসম্পত্তির সব আয় আমি 

সুধু এই বর্তমান বছরের কারবারেই লগ্লী করিনি। স্থতরাং আমার পণ্য- 
দ্রব্যের জন্য আমি দুঃখিত নই। 

সোলানিও। তাহলে তুমি প্রেমে পড়েছ। 
এ্যাপ্টনিও। ধিক! ধিক! 
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সোলানিও। প্রেমেও পড়নি? তাহলে আমাদেব বলতে হয় তুমি দুঃখিত 

কারণ তুমি আনন্দিত নও এবং অনায়াসেই তুমি খুশিতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে 
বলে বেড়াতে পার তুমি স্থথী, কারণ তুমি ছুঃখিত নও । দৌমাথা জেনাসের 

নামে শপথ করে বলছি, বিধাতা এমন অনেক অদ্ভুত মানুষ সষ্টি করেন যারা 

যখন তখন কারণে অকারণে বাঁশির স্তরে মেতে ওঠ তোতা পাখির মত 

আড়চোখে চাইবে আঁ” হাসিতে ফেটি পড়বে, আপার আর £ক ধরণের গণ্ভীর 

প্রকৃতির গোমবামুখো মানষ আছে যাঁরা টব্ষহৃদ্ধে গ্রীক পণমর্শদাতা স্বয়ং সেস্টাব 

হাসিঠাট্রা করলেও কখনে। কোণ হাসিব ছলে দাত বার করবে না । 

বাসানিও লরেক্রো ৪ গ্রা।শহানোর প্রবেশ 

এই তামার পম আজ্মীগ ব্যাপা7া9 "পে গেল । সরে ও গাাশেয়ানো, 

তাহলে বিদায় ভাই। তোম 7 «বানর ভাল করে কখাবাত! বলা । 

স্যাপারিও। আমার স্থ যাগ বন্ধু? যদি আমায় বাণ না দেয় তাহলে তোমাকে 

খুশি না দেখ। পর্সন্ত আম £খান থেকে যাব "11 

গাণ্টশিও । দ্েখখ আমার মুত তোমার সময়েপ দাম অনেক এবং আমি 
জানি তোমার এখন কাজ আছে। স্থহরাং এখান থেকে চ.ল যাওয়ার এ 

স্থযোগ তুমি বরণ করে নাও । 
স্যালারিও। তাহলে বিদায় ভাই সব। 

ব্যাসানিও। বিদায়। তাহলে আব।র কখন আমাদের 'দখ! ভবে? বল 

কখন? তুমি কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে উঠছ | এট। কি সতা ? 

স্যালারিও । সময় পেলেই আমরা তোমাদের ওখানে ধাব। 

(স্তালারিও ও সোলানিওর প্রস্থান ) 

লরেঞ্ো।। ভাই বা1সানিও, তুমি এখন এণণ্টনিওর দেখা পেয়ে গেছ, আমরা 
দুজন এখন তাহলে আমি। তবে মনে রেখো, মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ষেন 

অবশ্টই আমাদের কাছে চলে যাবে। 

ব্যাসানিও। আমি কোনমতেই ভুল করব না যেতে। 

গ্রযাশিয়ানো । তোমাকে দেখে কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না পিগনিয়র এ্যাণ্টনিও। 

আমার মনে হয় তুমি জগৎ সম্বন্ধে খুব বেশী চিন্তা করো। দেখ, যারা বত 
বেশী ভাবে তারাই তত বেশী ফাকে পড়ে, স্থতরাং ভাবনা চিন্তা কোন সমশ্তার 

সমাধান নয়। আমার কথা বিশ্বাস করো, তুমি আশ্চর্ষভাবে বদলে গেছ। 

এ্যানটনিও। জগৎটাকে আমি জগংরূপেই দেখি গ্র্যাশিয়ানো”_এ জগৎ 

”্/ 
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যেন এক বিশাল বর্জমঞ্চ যেখানে প্রতিটি মানুষকে তার আপন আপন 

ভুমিকায় অভিনয় করে যেতে হবে। তবে আরম জানি আমার ভূমিকা 
হচ্ছে দুঃখের | 

গ্রযাশিয়ানো । আমায় তাহলে ভাড়েল ভূমিকা নিতে দাও। আমি তামীশার 

মধা দিয়ে হারিয়ে যাওয়া হাসির রেখাগুলোকে আবার ফুটিয়ে তুলি তোমার 
মুখে । বেদনার আতশ্ণদে হৎপিগুটাকে একেবারে ঠাণ্ডা হতে না দিয়ে বরং 

পেটে কিছু মদ দিয়ে সেটাকে গরম করে তুাল। আমি বৃঝি না, কেন একটা 
তপ্ত যৌবনসম্পন্ন মানষ পাথরে গড়া বুড়ো মানুষের এতিমুঠির মত বসে 
থাকবে, কেন সে জেগে জেগে ঘমোেবে, কেন সে ভেবে ভেবে জণ্তিস রোগের 

কবল স্বেচ্ছায় পবা দেবে । দেখ এ্যাণ্টনিও শোন, আমি তোমায় ভ।লবাসি। 

আর সেই -ভালবাসার .খাতিরেই আমি তোমায় বলছি, "মন অনেক লোকের 

মুখ থাকে য| শ্াওলাপডা স্থিতিশীল পুকুরের জলেব মত এক ন্গেচ্ডারুত 

নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে থাকে আঁপ পগুতসুলভ '£ক গাভীধ ও গভীর আত্মা- 

ভিমানের ভাণ কবে । তাবা সব সময় এই বল্ম একটা ভাব দেখায় যে 

তাবা যা বলে তা সব ঠিক, তাদের সব কথাই যেন দৈববাণী। তাঁণা বলতে 
চাঁয়, ভারা যখন কথা ধলবে অন কেউ যেন ঝুকুবের মত ঘেউ ঘেউ নাকরে 

অর্থাৎ কেউ কোন কথা যেন না বলে। আমি জানি এাণ্টনিও, এই ধরণের 

লোকরাই শুধু তাদের ন্বল্পভাষিতার জন্য পণ্ডিত হিসেবে খণতিলাভ করে 

ধাকে। আবার আমি এও জানি যে যদি তারা কণা বলে তাহলে তা'দব কথা 

শুনে লোকে তাদের বোকা বলবে অর্থাৎ কথা বললেই দেখবে তাদের নিরুদ্ধিত! 

ধরা পড়ে যাবে । পরে আমি অবশ্য তোমায় এ বিষয়ে আও কিছু বলব। তবে 

একথা কথা মনে রেখো, নির্বোধের মত কোন্ কিছুর জন্য বিষ্রতার ছলনা! করো 

না। এস লরেঞ্জো, আমরা আপাততঃ কিছুক্ষণেণ জন্য বিদায় নিচ্ছি, মধ্যাহ্ন 

ভোজনের পর আমি আমার নীতি উপদেশ শেষ করব। 

লরেঞ্জো। ঠিক আছে, আমরা তাহলে মধ্যাহ্ন ভোজনের আগে পর্ণন্ত থাকছি 
না তোমার কাছে। আমার অবস্থাও ঠিক মুক বিজ্ঞের মত। কারণ 
প্র্যাশিয়ানো যতক্ষণ কাছে থাকে আমায় কথা বলতে দেয় না, ও নিজেই 
সব কথা বলে যায়। 

গ্র্যাশিয়ান্মে। আচ্ছা, আর দুবছর আমার সঙ্গে থাক। নুন দেখবে তুমি 

তোমার জিবে আর কোন শব্ধই পাবে না। 

১২৭ 
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্যান্টনিও | বিদায় ভামাদের। এবার আমি তোমাদের কাছ থেকে এই সব 

প্রেরণা, পেয়ে কথা বলত শুরু করব । 

গ্র্যাশিয়ানো । সত্যি কথা বলতে কি বাজাবের নয় এমন কুমারী মেয়ে আর হঠাৎ 

বৌবা হয়ে যাওয়া সথদক্ষ বক্তার মধোই মৌনতাটা মানায় । 
( গ্র্যাশিয়ানো ও লরেঞ্জোর প্রস্থান ) 

এযান্টনিও। কিছু খবর আছে এখন? 

ব্যাসানিও । গ্র্যাশিয়ানো এত বকতে পারে : তার মত কথা বলাব লোক সাবা 

ভেনিস শহবে আর একটিও নেই। কিন্তু তার বথার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। 
তার কথার মধ্যে যুক্ত খু'জতে যা€য়া ভূষিমাপান পাই এর মধ্যে লৃকি-য় থাকা 

ছুটে! গমের দানা খোজারই সামিল। খুজতে খৃ'জতে সারাদিন চলে যাবে, কিন্তু 

খৃ'জে পেলে দেখা যাবে খোজার দাম পোষাল না। 

এ্যণ্টনিও । আচ্ছা, আজ তমি কোন মেয়ের কথ! বলবে বলেছিলে না, 

সেই যে যাকে তুমি গোপনে বিয়ে ক বে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ। এখন বলত 
তাব কথা। 

ব্যাসানিও । সেটা তোমার অজানা নেই গ্যান্টনিও। তুমি জান আমার 

সাধ্যের অতিরিক্ত খকচ করে করে আমার সম্পত্র কতখানি ক্ষয় হয়ে গেছে। 

অবশ্ত তার জন্যে ছুঃখও করছি না, আর সেই খরচের বাপারটা একেবারে 

বন্ধও করে দিতে চাইছি না। এখন আমার একমাত্র সমন্তা হচ্ছে, এত অল্প 

সময়ের মধো এত বড় খণের বোঝা থেকে মুক্ত হব কিকরে। এ্যান্টনিও, 

আমি তোমার কাছে শুধু টাকার খণে খণী নই, ভালবাসাব খণেও খণী। 

তোমার সেই ভালবাসার খাতিরেই আমি আশা করছি, দাবি করছি এবারও 

তুমি আমার সমস্ত খণ থেকে আমার সামান্য সম্পত্তি আর পবিত্র উদ্দেশ্াকে 
মুক্ত করবে। 

প্যান্টনিও। দয় করে ব্যাপারটা আমায় সব খুনে বল ব্যাসানিগড। সম্মানের 

দিক থেকে কাজটা যদি কোনরূপ হেয় না হয় তাহলে আমার অর্থবল জনবল 

এবং এমন কি আমার শেষ সম্বলটুকও তোমার উদ্ধারের জন্য নিয়োজিত 
করব। | 

ব্যাসানিও । ছেলেবেলায় আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন যখন খেলার সময় 

কোন একটা তীর ছু'ড়লে তীরটা হারিয়ে যেত তখন আমি আর একট! তীর 

সেইভাবে সমরত্বসম্পন্ন জায়গায় ছু'ড়ে দিতাম। তারপর ভাল করে খোজ 
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করতাম। এইভাবে ছুটোকেই হাঁবাবার পর আবার খুজে পেতাম। 
এক্ষেত্রেও আমি শৈশবের সেই নীতি প্রয়োগ করতে চাই। কারণ আমার 

উদ্দেশ্য শৈশবের মত পবিত্র। আমি তোমার কাছে অনেক টাঁকার খণে খণী, 

আর আমার মত বাউণ্ডুলে ছোকরার পক্ষে সে ধণ পরিশোধ করাও সম্ভব না, 

কিন্ত যদি তুমি আর একটা তীর সেইভাবে ছোড় অর্থাৎ আরো কিছু ধার দাও 
তাহলে আমি এমনভাবে লক্ষা রাখব তোমার তীরটার উপর যে আমি তোমার 

দুটো তীরকেই খৃ'জে বার করে আনব। অর্থাৎ দুটো খণই শোধ কবে দেব 
অথবা অন্ততঃ দ্বিতীয়বারের খণটা পরিশোধ করে শুধু প্রথমবারের ধণে খণী থেকে 

যাব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ৷ 

এ্যান্টনিও। তুমি আমায় ভালভাবেই চেন। ঘটনাচক্রের সঙ্গে তোমার 
প্রতি আমার ভালবাসাকে জড়িয়ে আর তার সততা সম্বন্ধে গ্রশ্ন তুলে বুথাই 

সময় নষ্ট করছ তুমি । - আর সেই সততায় সংশয় করে আমার প্রতি যত 

অন্যায় করেছ আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে তা নষ্ট করে দিলেও তত অন্যায় হত 

না। এবার বলত, কী আমায় করতে হবে আর আমার সামর্থ্য সম্বন্ধে 

তোমারই বা মত কি। স্থতরাং বল এবার । 

ব্যাসানিও। বেলমতে একটি মেয়ে আছে; সে প্রচর ধনসম্পত্তির 
উত্তরাধিকাঁরিণী। তাঁছাড়! সে অতীব সুন্দরী, .ত স্থদ্রী যে কথায় তা 
প্রকাশ করা যায় না। শুধু রূপ নয়, আশ্চর্য গুণাবলীতে সে ভূষিতা। 
কতবাব কত ভাঁষাঁময় নীরব আহ্বান পেয়েছি তার চোখ থেকে । তার 

নাম হলো পোপিয়া_ক্যাটোর কন্যা ও ক্রটাসের স্ত্রী পোশিয়ার থেকে কোন 

ংশে কম না। তার কথা এখন কারো অজানাও নেই, দূর দরান্তে প্রচারিত 

হয়ে গেছে তার যোগ্যতার কথ| | বিভিন্ন দেশ হতে বন এখ্যাত লোক তার 
পাণিপ্রার্থী হয়ে প্রায়ই আসে। যখন তার কপালের দুপাশে তার সোনালি 

কেশগুচ্ছ স্থধের আলোয় চকচক করে তখন তাকে দেখে মনে হয়, সে যেন 

হয়ে উঠেছে বেলম'ত কলকোর ই্ণ্ড আর তার সন্ধানে অসংখা জেসন ভিড় 
করেছে তার চারপাশে । সত বলছি এাণ্টনিও, ঘদ্দি আমার কোন উপায় 
থাকত তাহলে আমি বেলমতে পোশিয়ার বাড়ির কাছাকাছি একটা জায়গার 

ব্যবস্থা কবে আমি সেখানে বাঁস করতাম। আর আমার বিশ্বাস তাহলে 
আমার ভাগ্য ফিরবেই। | 
্যান্টনিও। তুমি জান, আমার যা কিছু আছে সব এখন সমুদ্রে । তোমার 
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চাহিদা মেটাবার মত টাকা বা তার উপযুক্ত পণাদ্রব্য আমার হাতে নেই। 
সুতরাং এখন যাও । তবে দেখি ভেনিসে আমাব যে সব টাকা পড়ে আছে 

তার কতটা আদায় হয়। বেলমতে স্থন্দরী পোশিয়ার কাছে তোমাকে 

প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথাপাধা চেষ্টা করা হবে। আমিও দেখব আ' তুমিও 

দেখগে কোথায় কার কাছে টাকা আছে। টাকাব যদি সন্ধান পাওয়! যায় 

তাহলে আমার নাঁমে আমার বিশ্বাস গচ্ছিত রেখে সে টাকা তৃমি নিঃসদেহে 
পাবে। ( সকলের প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় দ্বন্ঠ। বেলমত । পোশিয়ার বাড়ি! 

নিজন্ব পরিচারিকা নেরিসার সঙ্গে পোশিয়ার প্রবেশ 

পোশিয়া। সত্যি বলছি নেবিসা, « জগতে আমা আর একটুও ভাল লাগছে 

না। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । 

নেবিসা। তোমাব জীবনে যত স্থখের প্রাচ্য রয়েছে ঠিক ততটা দুঃখের 

প্রচুধ যদি থাকত তাহলে তুমি একথা বলতে পাণতে। মানুষ কিছু না পেয়ে 

না খেতে পেয়ে যেমন কষ্ট পায় ছুঃখ পায় তেমনি অনেক কিছু বেশী পেয়ে ও 

' বেশী খেয়েও কষ্ট পায়। তোমার ছুঃখ দেখছি আতিশযাজনিত ক্লান্তি থেকে। 

মানুষ অভাবেৰ মধো থেকেও কম হুথ পায় না। কারণ আতিশয্য বা আপাত 

গ্রাচ্ধ তাড়াতাড়ি ফুবিয়ে যায়, কিন্তু অভাব শেকে মানুষ যে যোগ্যতা লাভ 
করে তা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। 

পোশরিয়। | বাঃ, বেশ কথা ত» আর তুমি বেশ ভালভাবেই ব্ললে। 
নেরিসা। তুমি যদি একথা মেনে চল তাহলে তা আরও ভাল হবে। 

পোশিয়া। কি করা উচিত তা জানতে পারার মত যদি কোন কিছু করতে 

পারাটা-:সহজ হত তাহলে সব চ্যাপেল অর্থাৎ সব ননকনফরমিস্ট-গীর্জা ' 

ক্যাথিড়েল-গীর্জা হয়ে উঠত, গরীবের কুঁড়ে হয়ে উঠত রাজপ্রাসাদ। আমি 

ভাল তাকেই বলব যে নিজের নীতি উপদেশ নিজে মেনে চলে। আমি 
সহজে বিশ জনকে ভাল- হবার শিক্ষা দিতে পারি, কিন্তু সেই ভাল হবার 
শিক্ষাট| নিজেই মেনে চলতে পারি না । রক্তের উদ্দামতাকে অন্থশাসিত করার 
জন্য মস্তি অনেক নিয়ম কানুন খাড়া! করতে পারে; কিন্তু মাহষের মেজাজ 

গরম হয়ে উঠলেই ঠাণ্ডা মাথায় তৈরি বিধানকে সে মানতেই চায় না। মানুষের 
যৌবন হচ্ছে এক অপরিণামদর্শী খরগোসের মত যা তার উদ্ধত ও উন্মত্ত গতির 

ছার! সুপরামর্শের সণন্ত স্থযমাকে পদদলিত ও চূর্ণ বিচুর্ণ করে দিয়ে যায়) 
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কিন্তু আমার স্বামী পছন্দ করার ব্যাপারে কোন যুক্তিই খাটবে না। হায় “পছন্দ 
কথাটার আমার ক্ষেত্রে কোন দামই নেই। কারণ আমি যাঁকে পছন্দ করি তাকে 
যেমন গ্রহণ করতে পারব না, তেমান যাকে অপছন্দ করি তাকে প্রত্যাখ্যান 

করতেও পারব না । এইভাবেই এক মৃত পিতার ইচ্ছার দ্বারা তীর জীবিত কন্যার 
ইচ্ছাকে খর্ব করা হয়েছে । এটা কি সত্যিই খুব কষ্টের কথা নয় নেরিসা, যে আঙি 
কাউকে ইচ্ছামত পছন্দ বা অপছন্দ করতে পারব ন|। 
নেবিসা। তোমার বাবা ছিলেন পুণ্যাত্মা লোক এবং পুণ্যবান লোকেরা 

মৃত্যুকালে এক এশ্বরিক প্রেরণা পান। স্থতরাং তিনি যে ভাগ্যগণনার বাবস্থা 
করে গেছেন তা সবার পক্ষেই মঙ্গলজনক। তিনি সোনা বূপো আর. সীসের 
তিনটি সিন্ধক রেখে গেছেন। এর অর্থ যে ঠিকভাবে বৃঝতে পারবে সেই 
তোমাকে লাভ করবে এবং সে যে যোগ্য ব্যক্তি হবে আর তুমি তাকে ঠিকই 
ভালবাসবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আমার মনে। কিন্তু একটা কথা, যে সৰ 

রাজপুত্র ইতিমধ্যে তোমার পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছে তাদেব কাকে তু 
ভালবাস। 

পোশিয়া। আচ্ছা তুমি তাদের নাম করে যাও ত? তুমি তাদের নাম করে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের একৃতি বর্ণনা করে যাবো আর আমার বর্ণনার 

ধরণ দেখে তুমি আমার ভালবাসার পরিমাণও জানতে পারবে। 

নেবিসা। প্রথমে বলছি নেপোলিয়নের বংশোডূত রাজপুত্রের কথা। 
পোশিয়া। ওটা ত একটা গাঁধা, কারণ ও শুধু ঘোঁড়ার কথা ছাড়া আর কিছুই 
জানে না। আর সেই ঘোঁড়াটাকে নিজে নিজেই বশীভূত করতে পারাটাকে 
নিজের' একটা বড় রকমের গুণ বলে বড়াই করে । আমার মনে হয় ওর মা বোন 
এক স্বর্ণকার বা কর্মকারেবর সঙ্গে কারচুপি খেলেছিল। 
নেরিসা। তারপর হচ্ছে কাউট্টি প্যালেটাইনের কথা । 
পোশিয়। । গোমরামুখো লোকটা জানে শ্তধু ভ্রকুটি করতে । আর শুধু কীছুনি 
গেয়ে বলতে পারে, “তুমি আমায় পছন্দ করবে না৷? ও কত মজার কথা শুনেও 

হাসে না। আমার মনে হয় ও যখন এই যৌবনেই এক অভদ্রজনোচিত 
অকারণ 'বিষাদকে পৃষে রেখে দিয়েছে, বুড়ো বয়সে ও তখন নিন্চয়ই এক 

ছি"চর্কাছুনে দার্শনিক হয়ে উঠবে । এদের দুজনের কাউকে বিয়ে করার 
থেকে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে বিয়ে কর! ঢের ভাল। ঈশ্বর আমায় এদের থেকে বক্ষা 
করুন। 
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নেরিসা । আচ্ছা, তাহলে ফরাসী লর্ড ম"পিয়ে লে বকে কেমন লাগে? 

পোঁশিয়া। ভগবান যেহেতু তাকে স্থাষ্ট করেছেন সেইহেতু তাকে অবশ্যই মানুষ 

বলতে হবে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি প্রতারণা কর! পাপ। স্থৃতরাং আমি 

তাকে মানুষ বলে গণ্য করি না, এটা সবাসরি বলতে চাই। প্রথম লোকটার 

ঘোড়ার থেকে ভাল একটা ঘোড়া আছে তার আর কাউন্টি গ্যালেটাইনের থেকে 
ভ্রকুটি করার ভঙ্গিটা তাঁর ভাল। সে থস্ল পাখি গান. গাইলেই আনন্দে লাফ 
দিয়ে উঠে পড়ে যায়। সে তার নিজের ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে। তাঁকে যদি 
বিয়ে করতে হয় তাহলে আমি অমনি কুড়িটা লোককে বিয়ে করব। যদিসে 
আমায় ঘ্বণা করে তাহলে তাকে বরং আমি ক্ষমা করব, কিন্তু দে আমায় যদি 

ভালবাসে তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব। আর পাগল হয়ে গেলে আর তাকে 

ত্যাগ করতে পারব না । 

নেরিসা। ইংলগ্ডের সামন্তযুবক ফ্যালকনব্রিজ সম্বন্ধে তোমার মত কি? 
পোশিয়া। তুমি জান, আমি তাকে কোন কথাই বলিনি। কারণ সে আমার 

ভাঁষ৷ বুঝতে পারে না, আর আমিও তার কথা বুঝতে পারি না । সে ফরাসী, 
লাতিন বা ইতালীয় কোন ভাষাই জানে না আর তুমি জান, আমি আবার ইংরিজি 
মোটেই জানি না। সে যেন মানুষ নয়, মানুষের একটা ছবি; কিন্তু হায়, 
একজন বোবার সঙ্গে ত আর কথা বলা যায় না। আর তার পোষাকটা 

কি অদ্ভুত দেখলে! আমার মনে হচ্ছে সে তার জ্যকেটটা এনেছে ইতালি 
থেকে, মোজা এনেছে ফরাসী দেশ থেকে আর তার জামার বোতাম এনেছে 

জার্মানি থেকে। কিন্তু তাৰ আচরণের মধ্যে আছে সব দেশেরই কিছু কিছু 
ছাপ। 
নেরিসা। তাহলে তার প্রতিবেশী সেই স্কটল্যাণ্ডের লর্ড সম্বন্ধে তোমার কি 

মনোভাব ? 
পোপিয়৷ । ই”, লোকটার মধ্যে ষে প্রতিবেশীসুলভ বদান্ততা আছে সে বিষয়ে 
আমার কোন সন্দেহ নেই । কারণ বেশ বোঝা যায় ও এক ইংরেজের কাছ থেকে 

কান ধার করেছে আর সামর্থ্য হলে তা শোধ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে । 

আমার মনে হয় এ ফরাসী লোৌকট। তার জামিন আছে । 

নেরিসা। শ্তাক্সনির ভিউকের ভাইপো এ জার্মান বুবককে কেমূন লাগে 

তোমার ? 

পোশিয়া। সকালে ধখন সে গভীর হয়ে থাকে তখন তাকে ভীষণ খারাপ 
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লাগে। কিন্ত বিকালে যখন সে মদপান করে তখন তাকে আরও খারাপ 

লাগে। যখন সে খুব ভাল হয় তখন সে সাধারণ মানুষের থে.ক কিছুটা 
খারাপ, আবার যখন সে খৃবখারাপ হয় তখন সে পশুর থেকে একটু ভাল। 

যেহেতু ও সব দ্রিক দিয়েই খারাপ, সেইহেতু তুমি অন্য লোকের কথা বল। 
নেরিসা । কিন্তু ধবো, ও যদি ভাগ্যপণীক্ষায় রাজী হয় আর যদি ঘটনাক্রমে 

ঠিক বাকঝ্সটাকেই বেছে নেয় তাহলে তাকে অপহ'দ করতে পারবে না। 
কারণ তখন তাকে গ্রহন করতে না চাওয়া মানে তোমার বাবার উইন্পটাকেই 

অমান্য করা। 

পোশিয়া। সুতরাং এই ধরণেণ খারাপ কিছু যাতে না! ঘটে সেইজন্তে আমার 
অনুরোধ তুমি এক গ্রাস রেনিশ মদ লিপরীত কৌটোটার উপর রেখে দেবে। 
কারণ ওর ভিতরে যে শয় গান আচুছ তার সন্ত্রে যদি বাইরের লোকের মিলন 
ঘটে তাহচুল লোৌকট। ঠিক কৌটোটাকেই বাছাই করবে । আগ তার মানেই 

আমাব সর্বশাশ। তাই ওই মেরুদগ্ুহীন লোকটাকে যাতে বিয়ে করতে 

না হয় তা জন্তে আমি সব কিছু কগতে পা? নেরিসা । 

নেবিস।। এই চারজন লর্ডকে বিয়ে করা? জন্তে তোমাকে অত ভয় করতে 

হবে না। ওরা ওদের মনের সংকল্প আমায় জানিয়ে দিয়েছে, যদি তুমি 

তোমার বাবার ভাগ্যপণীক্ষাভিত্তিক বাসনা অনুসারে বিয়ে না করে অন্য 

কাউকে বিয়ে করো তাহলে ওন' এখ'ই বাড়ি ফিরে গিয়ে আর তোমায় 
জ্বালাতন করতে আসবে না। 

পোশিয়।। আমায় যদি শিবিলার মত বুড়ী হতে হয় আর ডায়েনার মত 

কুমারী থেকে যেতে হয় তাও ভাল, তবু আমি বাবার এই অদ্ভুত উইলের 

ব্যবস্থা অনুসারে বিয়ে করব না। আমান এই সব পাণিপ্রাথীবা যে আমার 

এই যুক্তিকে মেনে নিয়েছে এতে আমি খুশি হয়েছি। কারণ এদের মধ্যে এমন 

একজনও নেই যার কথা তার অন্ুপস্থিততে আমি ভাবতে পারি। স্থতরাং 

ঈশ্ববের কৃপায় যত তাড়াতাড়ি এরা চলে যায় ততই ভাল । 

নেবিসা। আচ্ছ। তোমার কি মনে আছে, তোমার বাবার আমলে 

মেশতিরাঁতের মাকুষইসএর সঙ্গে ভেনিস থেকে এক যুধক এসেছিল? সে 
একাধারে যোদ্ধা এবং স্থপপ্ডতিত। 

পোশিয়া | হ্যা, হ্যা, মনে আছে। তার নাম হচ্ছে বাসানিও। আমার 
ষত্বর মনে পড়ে এইটাই তার নাম। / 
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নেরিসাঁ। সত্যিই দিদিমণি, আমি বত লোক এই পোড়া চোখে দেখেছি 

তার মধ্যে সে-ই হচ্ছে কোন সুন্দরী মেয়ের পক্ষে একমাত্র যোগ্য পাত্র । 
পোিয়া | হ্যাঃ তার কথা আমার মনে আছে এবং সে ষে তোমার প্রশংসাৰ 

যোগ্য একথাও স্বীকার করি আমি | 
জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ 

কী ব্যাপার । কিছু খবর আছে ? | 

ভূত্য। (্ চারজন অতিথি এসেছিলেন তীার। বিদায় নেবার জন্যে আপনাকে 

ডাকছেন। আবার আর একজন অর্থা২ পাচ নপ্বর অতিথির পক্ষ থেকে 
একজন দূত এসে হাজির । দত এসে খবর দিয়েছে, তার মনিব মর্কোঃ 

যুবরাজ আজ রাত্রেই আসছেন । 

পোশিয়া। যমন এই চাবজন অতিথিকে বিদায় দিতেও আমার কান 

আস্তরিকতা নেই তেমনি পঞ্চম অতিথিকে স্বাগত জান।তেও আমার মন 

নেই ; স্থৃতরাং ও আসে আন্থক। আগন্তক ভদ্রলোকের বাইরের আকারট! 

ষদি শয়তানের মত হয় 'আর ভিত৭ট। সাধুর মত হয় তাহ লে কান উপায় 
নেই; তাহলে উনি যেন আমায় বিয়ে না কবে মুক্তি দেন। নেরিস! চলে 
এস। আচ্ছা, তুমি এখন যাঁও। এ এক মুস্কিপ হলে! দেখছি, একজনুক 

বাড়ির দরজার বাইরে শিয়ে যেতে না যেতেই শাবার একজন এসে দরজার 

বড়া নাডছে। 

তৃতীয় দ্বশ্য । ভেনিসপ। বারোয়ারীতলা । 

শাইলক নামে জনৈক ইনুদীর সঙ্গে বাসানিওর এবেশ 

শাইলক। তিন হাজার ডুকেট বেশ বেশ। 
ব্যাসাণিও | হা মশাই, তিন মাসের জন্য | 

শাইলক। তিন মাসের জন্ত- বেশ বেশ। 

ব্যাসানিও। আর এই খণের জন্য এ্াণ্টনিও জামিন থাকবে। 

শাইলক। এাণ্টনিও এর জামিন থাকবে__বেশ বেশ। 

বাসানিও। আচ্ছা এ বিষয়ে তুমি কি আমায় নিশ্চিত ভাবে খুশি করছে 

পারবে? এ বিষয়ে তোমার উত্তর জানতে পারি কি? 

শাইলক। তিন হাজার ডুকেট, তিন মাসের জন্য এবং গ্যাণ্টনিও তার জামিন 
থাকৰে। 

ব্যাসানিও। আমি. তোমার উত্তর চাই। 
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শাইলক। গ্যাণ্টনিও অবশ্তই ভাল লোক। 
ব্যাসানিও। তুমি কি তার বিরুদ্ধে কোন নিন্দাবাদ শুনেছে? 
শাইলক। ওহো, না, না, না, না। আমার তাকে ভাল লোক বলার অর্থ 
হলো» এ বিষয়ে তার দায়িত্বটা যথেছ্ছ৯ এই কথাটা তোমাকে বোঝানো । তবে 
এটাও ঠিক এ বিষয়ে তার সামর্থাটাও ভেবে দেখতে হবে। তাঁর একট! পণ্য 
জাহাজ ব্রিপলিসের পথে, আর একটা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পথে। 
আরও আছে, রিয়ালটো, মেক্সিকো ও ইংলগ্ডেন পথে । বৈদেশিক বাণিজ্যে 
তার অনেক কাজ কারবার চলছে ৷ কিন্তু জাহাজগুলো ত আসলে কাঠ, আর 
নাবিকগুলো৷ হচ্ছে মান্ুষ। তার উপর ডাঙ্গার মত জলেও ত ইদুর আছে, 
ডাঙ্গার মত জলেও চোর ডাকাত অর্থাৎ জলদস্থ্য আছে । তার উপর মনে 

করো, সমুদ্বে ঝড ও গুপ্ত পাহাড়ের বিপদ আপদ আছে। তবে '॥ সব কিছু সত্বেও 
এ্ান্টনিওর মত লোক যখন দায়িত্ব নেবে তখন সেটাই যথে। তিন হাজার 
ডুকেট-_ আচ্ছা, আমি তার বন্ধকী 'নব। 

বশসানও। এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পার। 

শাহলক। নিশ্চিত থাকতে পারি এবং তমি আমায় আশ্বাস দিচ্ছ । তবে 
একঢ ভেধে দেখব আমি। আচ্ছা, আমি 'এ্যাপ্টনিওর সঙ্গে কি কথা বলতে 
পারি এ বিষয়ে? 
বাসানিও। তুমি কিছু মনে নী করলে আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনট। 
সারতে পার । 

শাইলক। ও বাবা, শুয়োরের মাংসের গন্ধ। তোমাদের ধর্মেই বলে শুয়োরের 
দেহের মধে। শয়তান আছে আর সেই শুয়োরের মাংস খেতে হবে! না না, 

আমি তোমাদের সঙ্গে কেনা বেচা করতে পাবি, কথাবানা৷ বলতে পারি, হাটাহাটি 
করতে পারি, আব্বও ঘা যা বল করতে পারি; কিন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে খাওয়া 
দাওয়। করতে পারব না বা একসঙ্গে উপাসনাও করতে পারব না। আচ্ছা, 
রিয়ালটোর খবর কি? কে আবার এদিকে আসছে? 

্যাণ্টনিওর প্রবেশ 

ব্যাসানিও। ইনিই হচ্ছেন মহামান্য এ্যান্টনিও । 

শাইলক। (স্বগতঃ) তাকে কেমন একজন চতুর কর-আদায়কারীর মত মনে 
হচ্ছে। সে খৃষ্টান বলে আমি তাকে ত্বণা করি । আমি তাকে আরও ঘ্বণা করি 

এই জন্যে ষে সেনিজে ছোট হয়ে বিনা স্থদে যাকে তাকে টাকা ধার দেয় এবং 
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এইভাবে আমাদের এখানে অর্থাৎ ভেনিসে প্রচলিত স্থদের হার কমিয়ে দেয়। 

যদি একবার তাকে আমি ঠিকমত ধরতে পারি তাহলে আমি তার উপর 
আমার পুরনো বিছ্বেষটাকে ঠিকমতই চরিতার্থ করব। তার উপর সে আমাদের 
পবিত্র ইহুদী জাতটাকেই দ্বণা করে । যেখানে সব র্যবসায়ীরা মিলিত হয় সেখানে 

সকলের সামনে আমায়, আমার বাবসাসংক্রান্থ নীতি ও বিশেষ করে আমার সুদের 

কারবার সম্বন্ধে নিদা করে। আমি যদি তাকে ক্ষমা করি তাহলে আমাদের 

গোট! জাতটাই রসাতলে যাবে। 

বশসানিও। শাইলক, শুনছ ? 

শীইলক। বর্তমানে আমার ভাগ্ডারে কি আছে না আছে তা ম্মরণ ও 

অনুমানের মাধ্যমে খতিয়ে দেখছিলাম । তবে এই মুহূর্তেই আমি «ই তিন 

হাজার ডুকেটের সবটাই যোগাড় করতে পারব না । তাতে কি হয়েছে? 
তুবাল নামে আমাদের এক হিক্র জ্ঞাত্তিভাই আমাকে যা কম পড়বে তা 

দেবে। কিন্ত একট থাম। ক মাসের জন্য টাকাটা চাও? (এ'ন্টনিওর 

গতি) ভাল আছেন ত মশাই ' আমাদের মুখে এইমাত্র আপনার কথাই 
হচ্ছিল। 

এাণ্টনিও। শাইলক, .যদ্দিও জান আমি কখনে! টাকা ধার দিই না বা ধার 

করি নাঃ আমি কাঁরেো৷ কাছ থেকে তার উদ্বত্ত অর্থ নিই না বা কাউকে আমি 

দিই না, তবু আমার বন্ধুর এক বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার জন্য আমি আমার 

এ প্রথা নিজেই ভাঙ্গব। (বাসানিওর প্রতি) গুকে কি জানিয়েছে তোমার 

কত লাগবে ? 

শাইলক। হ্যা, তিন হাজার ডূকেট। 

এাণ্টনিও। আর তা তিন মাসের জন্য । 

শাইলক। দেখছ তিন মাসের জন্য-_.« কথাটা তুলেই গিয়েছিলাম, আপনি 

মনে করিয়ে দিলেন। আচ্ছা, এবার আপনার বন্ধক । কি বন্ধক রাখবেন তা 
আমায় দেখান। কিন্তু একটা কথা শুনুন। আপনি একট আগে বলেছেন আমার 
বেশ মনে পড়ছে, আপনি নিজের স্বার্থের জন্য কাউকে টাকা ধার দেন না, কারে! 
কাছ থেকে টাকা ধার নেন না । 

এাণ্টনিও। সতিই এইধার দেয়া নেয়ার বাপারটাকে আমি কখনই কাজে 
লাগাই না নিজের স্বার্বে। 

শাইলক। জ্যাকব বলেছিল, আমাদের ধর্মমতে তৃতীয় বংশধর-_তার কাকা 
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লেবানেব ভেড়া চড়াতেন।: 'তার বিদুষী মা তার জন্তে অনেক চেষ্টা করেছিল। 

হা] হ্যা, তিনি ছিলেন তৃতীয়__ 

গ্যান্টনিও | কিন্ত তাতে কি হয়েছে? তিনি কি-স্দ নিয়েছিলেন " 

শাইলক । না, স্থদ্দ নেননি। তোমরা যেটাকে সদ বল তা তিনি সরাসরি 

নেননি ঠিক ; কিন্তু জ্যাকব কি করেছিলেন শোন £ লেবানের সঙ্গে জাকবের 

চুক্তি হয়েছিল, ভেড়ার যে সব বাচ্চাগুলোর গায়ে রঙের চিহ্ন থাকবে সেগুলো 

জ্যাকবের ভাগে পড়রে। তখন ছিল শরৎকালেন শেষ, ভেড়ীদের গর্ভধাবণের 

সময় বাল ভেড়াদের সঙ্গে মিলিত হতে লাগল । তারপর ভেড়ীগুলো গর্ভধারণ 

করল। এমন সময় স্থচতর মেষপালক জ্যাকব কোথা থেকে একটা যাদুকাঠি 

নিয়ে এসে গর্ভবতী ভেড়।গুলোর গায়ে তা ছু"ইয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই 

ভেড়ীগুলে। রঙীন শাবক প্রসব করল । ফলে সেগুলো সব জ্যাকবের ভাগে 
পড়ল। এইভাবে কারচুপি করে লাভবান হয় জাকব এবং তা সত্বেও সে 
ঈশ্ববের আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়। তাহলে দ্রেখা যা/চ্ড, চুরি ন। করে ছলনা করে 

কেউ যদ্দি কিছু নেয় তাহলে সেট! দোষের নয়, বরং আশীবাদের। 
এ্যান্টনিও। একাজ করার জন্যই জাকব এসেছিল। এটা তাকে করতেই হত। 

এ সব ঘটন। সে নিজের ক্ষমতায় ঘটাতে পারেনি । 'এস্ব ছিল বিধিনির্দিষ্ট। এ 
সব ঘটনার দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় কি যে স্থদদ নেয়া ভাল অথবা তোমার সোনা 

রূপো ভেড়া ভেড়ীর সমান ? 

শাইলক। তা আমি বলতে পারি না। তবে আমি চাই খুব তাড়াতাড়ি আমার 
অর্থসম্পদ বেড় যাক। আমার একট! কথা আছে । 

ঞ্যা্টনিও । (বাসানিওকে আড়ালে ডেকে ) লক্ষা করো ব্যাসানিও, শধতানও 

তার স্থবিধার জন্য তার উদ্দেশ্টসাধনের জন্য শান্ত্রবাক্য আওড়ায়। যে পাপাত্মাকে 

উপর থেকে দেখে সাধু মনে হয় লে ঠিক হাসিমুখে! কোন শতান অথবা পতনশীল 
আঁপেনস ফলের মত। ওঃ, ভিতরটা যার মিথ্যায় ভরা উপ থেকে তাকে কী 

ভালই না মনে হচ্ছে! 
শাইলক। তিন হাজার ডুকেট _এট। কিন্ত বেশ মোট। অঙ্ক। এক বছরের মধ্যে 
তিন মাপ ; বারো, মাসে এক বছর । আচ্ছ! স্থদের হারটা-_ ্ 
এান্টনিও। আন্ছা শাইলক, এটা আমরা তোমার উপরেই ছেড়ে দিতে 
পারিকি? 

শাইলক | দেখুন মাননীয় এাণ্টনিও, বহুবার এবং প্রায়ই আপনি রিয়ালটোভে 
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আমার টাক! আর স্বর্দের কারবারের জন্য আমার নিন্দা করেছেন। কিন্ত 

ধৈর্যের সঙ্গে আমি তা সব সহ্ করেছি, কারণ সহিষ্টঢতাই আমাদের জাতীয় 
বৈশিষ্টা। আপনি আমাকে নাস্তিক বলেছেন, বলেছেন গলাকাট! কুকুর, 
আমার জাতীয় পোষাকের উপর থুথু ফেলেছেন। আমার. নিজস্ব যা কিছু 

তাকে ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু এখন দেখছি, সেই আমার মত স্বণ্য লোকের 

সাহায্যও আপনি চান। ঠিক আছে। যে আপনি একদিন আমার দাড়িতে 
আপনার নাক থেকে ফৌঁটা ঝেবে ফেলেছিলেন এবং পথের কুকুরের মত 

আমায় লাথি মেরেছিলেন :সই আপনি আজ আমার কাছে এসে বলছেন, 

শাইলক, আমাদের টাকা চাই। এখন টাকার আবেদন নিয়ে আপনি 

এসেছেন আমার কাছে। এখন আমি কি বলব? এখন আমার কি বল! 

উচিত না, কুকুরের টাকা থাকতে পারে? একট! পথের কুকুব কখনে। তিন হাজার 

ডুকেট ধার দিতে পারে? অথবা চতুর মহ!জনের মত ঝুঁকে পড়ে সিন্ধুকে চাৰ্ি 
দিতে দিতে ছদ্ম বিনয়ের সঙ্গে চুপি চুপি বলব, ধন্যবাদ মহাশয়, এই গত বুধবার 
দিন আপনি আমার গায়ে থুথা দয়েছিলেন, এ দিন তাড়িয়েও দিয়েছিলেন; আর 
একদিন কুকুর বলেছিলেন আমায়; আর এই সমস্ত সম্মান ও সৌজন্যের বিনিময়ে 
আমি আপনাকে এত টাকা ধার দিচ্ছি। 
এ্যান্টনিও। আগের মত আমি আবার তোমাকে এই কথাই বলব, এইভাৰে 
থুথু দেব, এইভাবে তাড়িয়ে দেব। তাতে তুমি টাঁকা ধার দাও দেবে, না দাও 

নাদেবে। বন্ধুকে টাকা ধার দিয়ে যদি সুদ চাঁও,তাহলে বন্ধুকে টাকা ধার 
দিও না। বন্ধুকে না দিয়ে বরং তোমীর এমন সব শক্রকে দাও যাঁরা সে 
টাকা শোধ না দিলে তুমি তাদের কাছ থেকে স্দে আসলে সব আদায় করছে 

পারবে। 

শাইলক। কেন, এত রেগে যাচ্ছেন কেন? আমি আপনার সঙ্গে বন্ধত্বই 
করতে চাই, আমি আপনার ভালবাসাই পেতে চাই এবং যে সব লজ্জা ও 

অপমানের দ্বারা আপনি আমায় কলঙ্কিত করেছেন সে সব আমি ভুলে যেতে 

চাই। আমি আপনার বর্তমান টাকার চাহিদা মেটা আপনাকে ষে টাকা 
দ্বেব তার জন্ত কোন স্থদ নেব না। আমি আপনার জন্য এইটুকু অন্ত: 
করতে পারি। |] 

ব্যাসানিও। এটা সত্যিই দয়ার কাজ । 
শাইলক। এদয়ার কাজ আমি করবই। কোন এক ব্যাঙ্কে চল। সেখানে 
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গিয়ে আমাকে একট| বগ্ু বাঁ বন্ধুকী লিখে দাও । আর তাতে খেলার ছলে লিখে 

দাও উল্লিখিত শর্ত অনুসারে যদি তুমি এই দ্রিন এই স্থানে এত টাকা শোধ দিতে 
না৷ পার তাঁহলে তোমার ইচ্ছামত তোমার গায়ের যে কোন জায়গা হতে এক, 

পাউণ্ড মাংস কেটে নেওয়। হবে । 

এ্যান্টনিও। আমি এতে সত্যিই খুশি । আমি এ বগ্ডে সই কখব এবং বলব এই 
ইহুদি ভদলোকের অন্তরে প্রচুর দয়া আছে । 
ব্যামানিও। না, না, তুমি আমার জন্য এ ধরণের বণ্ডে সই করো না । তাতে 

আমার যা হয় হবে, আমার অভাব অণর্ণ রয়ে যাক। 

এ্যান্টনিও | কোন ভয় করো না। আম বণ্ডের সময় পার হতে দেব না। এই 

ছু মাসের মধ্যেই অর্থাৎ নিদিষ্ট সময়ের একমাস আগেই আমি আমার কারবার 

থেকে 'এই খণের টাকার তিনগুণ মাশ! করছি। 

শাইলক। হা ঠাকুর আব্রাহাম? 'এই খুষ্টান'লো কী অডুত লোক। যাদের 

নিজেদেণ আচরণ খারাপ বলে পরের সব ক4 ও চিন্তাকে লন্দেহেণ চোখে দেখে । 

আচ্ছ' দয করণে আমায় একটা কথ| বলুন, ধরুন যদি উনি |নদিষ্ট দিনে টাকা 

দিতে না পারেন, তাহলে চুক্তি ভঙ্গের এই শর্ত পালন করে কী লাভ আমি করব ? 

একটা! মানষেৰ গ। থেকে এক পাঁউও্ মাংস কেটে নেব? ভেড়া গরু বা 

ছাগলের এক পাউগ্ড মাংপের যা দাম মান্ষষের মাংসের সে দামও নেই । আমি 

সুধু আমাদের বনধুত্বটাকে বজায় রাখার ও তাঁব অনুগ্রহ লাভের জন্যই 

টাকাট! ধার দিতে চাইছি বিনা স্থদে। যদ তিনি তা গ্রহণ করেন ভাল, না 

করেন বিদায় ' 

গ্যা্টনিও। হ্য। শাইলক, আমি বণ্ডে সই করব। 

শাইলক। তাহলে ব্যাঞ্চে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। এই বগুট। কি ভাবে 

লেখা হবে সে বিষয়ে ওকে নির্দেশ দেবেন। আমি সেখানে গিয়ে সমস্ত ডুকেট 
গুণে দেব। আমার গোটা বাড়িটা আছে এক সরল ও সৎ পাহারাদারদের জিম্মায়, 

ভয়ঙ্কর কড়াকড়ি পাহারার মধ্যে। তবুও একবাব বাড়িটা দেখেই আমি চলে 

ষাব। 

এান্টনিও। বিদায় হে .ভদ্র ইন্দী। (শাইলকের প্রস্থান ) দয়া বিসিক 

খৃষ্টান হতে চায়। 

ব্যাসানিও। দেখ, মনে শয়তান পুষে রেখে বাইরে দ্বয়ার কথ বলা আমি 
ভালবাসি না । 
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এণ্টনিও । যাঁক চলে এস। এতে ভয়ের কিছু নেই । নির্দিষ্ট সময়ের এক মাস 
আগেই আমার সব জাহাজ ফিবে আপবে। ( সকলের প্রস্থান) 

দ্বিতীয় অঙ্ক 

এথম দৃশ্য । বেলমত। পোশিয়ার বাড়ি। 

গীতবাগ্য । তিন চারজন অনুচরসহ মরোকোর যুবরাঁজ ও নেরিস! ও কিছু 

পরিচারিকাসহ পোশিয়ার প্রবেশ 

যুবপাজ। আমার গায়ের রঙের জন্য অপছন্দ করবেন না আমায়। জ্লস্ত 

স্থ্যের সঙ্নিকটস্থ বনবহুল দেশে জন্ম আমাদের ৷ কিন্তু আমার কাছে শীত প্রধান 

সেই উত্তর দেশের স্থন্দততম হৃবাকে নিয়ে আস্থন যে দেশে স্র্যদেবতা বিচ্ছুরিত 
তগ্ত রশ্মি পর্বতশৃঙ্গোপরি কোন তুষারকণাকে 'বিগলিত করে না। তারপর 
আমাদের দুজনেরই দেহে ক্ষত করে কার রক্ত বেশী লাল, কে আপনার প্রেমের 
ষোগ্যতর প্রার্থী তা পরীক্ষা করুন। তবে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি 
স্থভদ্রা৮ আমার এই রক্তের তেজ বহু অসমসাহসী বীরকে ভীত ও প্রকম্পিত 

করে তুলেছে । আমি আমার নামে শপথ করে বলছি আমার দেশের ব্ছ 
সতী কুমারীও আমার এই রক্তের তেজস্বিতার জন্য প্রেম নিবেদন করেছে 
আমায়। হে আমার অন্তরের বাণী, শুধু আপনার অন্ুবাগ লাভ ছাঁড়া অন্য কোন 

কারণেই আমি আমার এই বিশ্দ্ধ ও তেজন্বী রক্তের রঙকে পরিবত্তন করতে 
চাই না। 
পোশিয়া । দেখুন হৃবরাজ, কুমারী মেয়ের! তাদের চোখ দিয়ে ষেভাবে তাদের 

স্বামী নির্বাচন কবে আমি তাপারি না। তাছাড়া, আমার ভাগ্যপরীক্ষার যে 
বাবস্থা আছে তা পছন্দের ব্যাপারে বঞ্চিত করেছে আমায় স্বাধীন ইচ্ছা থেকে। 

কিন্ত ঘদি আমার পিত৷ এইভাবে তার বৃদ্ধির দ্বারা আমার স্বাধীন, ইচ্ছাকে 

খর্ব না করে যেতেন, এইভাবে যদি আমার স্বামী নির্বাচনের ব্যবস্থা করে না 
ঘেতেন তাহলে আমি বলতে পারতাম, যে সব পাণিপ্রার্থ আমার কাছে 

ইতিপূর্বে এসেছেন, তাদের থেকে আপনি কোন অংশেই কম সুন্দর বা সুপৃরুষ 
ণ্ন। | 

যুবরাজ। এটুকুর জন্যও আপনাকে ধন্যবাদ । এবার আমায় সেই কৌটো- 
৬লোর কাছে নিয়ে .চলুন আমার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য। আমি আমার 
স্তীক্ষ বাকা আরব্য তলোয়ার দিয়ে সফি ও পারস্তের যুবরাজকে হত্যা 
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করেছি, সুলতান সলিম্যানের পক্ষে' তিন তিনটি যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করেছি, 
সেই তলোয়ারের নামে শপথ করছি আমি আপনাকে লাভ করার জন্য 

কঠোরতম ভ্রকুটিকে অগ্রান্হ করব, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সাহসী বীরকেও 

পরাজিত করব, ভয়ঙ্কর ভালুকের কোল থেকে স্তন্যপানরত শাবকদের তুলে 
আনব, করায়ত্বশিকার গর্জনশীল সিংহকে উপহাস করব স্বচ্ছন্দ । কিন্তু হায়, 

সব কিছু নির্ভর করছে দৈবের উপর। ছুজনের মধ্যে কে ভাল বা বড় এই 
নিয়ে যদি হারকিউলিস ও নিকাসের মধ্যে পাশা খেলা হয় তাহলে ভাগ্যের 

দোষে এমনও হতে পারে দুর্বল হাত থেকেই পড়ল বড় দান। ই ভাগ্যের 
জন্যই এ্যালসিডস গ্রহৃত হয়েছিল তার ভৃতোর দ্বারা । আর আমিও অন্ধ 

নিয়তির ছারা নিয়ন্ত্রিত হযে আসল কৌটোট| চিনতে না পেরে আমার আকাংখিত 

বগ্ধ লাভ নাও করতে পারি আর সেই বস্থটা হয়ত আমার থেকে এক অষোগ্য 

বক্তি লাভ করতে পারে । 
পোন্রিয়া। আপনাকে অবশ্যই 'একবাব চেষ্টা করে দেখতে হবে। এই পরীক্ষার 

ব্যাপারে হয় আপনি চেষ্টা থেকে একেবারে বিরত থাকবেন অথবা গ্ুতিযোগিতায় 

যোগদান কবার আগে আপনাকে শপথ করতে হবে, যদি লক্ষ্য ভূল হয় তাহলে 
জীবনে বিয়ের ব্যাপারে আব কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। 

স্তরাং এই নির্দেশমত আপনি কাজ করবেন। 

বুবরাজ। ঠিক আছে, বলব না। আমায় নিয়ে চলুন সেই জায়গায়। 
,পাশিয়া। প্রথমে মকিরে যান। মধ্যাহ্ন ভোঁজনের পর আপনার পরীক্ষা হবে। 
যবরাজ। ভালই হবে। মানুষ জগতের মধ্যে হয় সবচেয়ে বড় আশীর্বাদে 

আমি ধন্য হব অথবা সবচেয়ে বড় অভিশাপে অভিশপ্ত হব। 

( তুর্যধবনি ও সকলের প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় দৃশ্য । রাজপথ । 
ল্যান্গলট গোব্বোর প্রবেশ 

ল্যান্সলট ৷ নিশ্চয় আমার বিবেক একদিন না একদিন আমার মনিব এই 

ইন্দীটার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে আমায় সাহায্য করবে'। শয়তান আমার 
বগলের ভিতর থেকে আমায় শুধু লোভ. দেখাচ্ছে আর বলছে, গোব্বো, 

“গ্যান্সতট গ্োব্বো, লোনা মানিক ল্যাক্সগলট গোব্বো তোমার পা ছুটোর 

সহ্যবহার করে ছুটে পালিয়ে যাও ।, কিন্তু আমার বিবেক মশাই বলছেন, 
«না, ভেবে দেখ সৎ ল্যান্গপট, ভেবে দেখ সৎ গোব্বো পালিও না, বরং 
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পালানোর এই কাজটাকে ঘ্বণা করো ।”, কিন্তু আমার শয়তানটা খুব সাহসী, 

এই সাহসী শয়তানটা আমায় পাততাড়ি গোটাতে বলছে । বলছে, 'যাও, 
পালিয়ে যাও। ভগবানেব্র নামে বলছি মনে সাহস এনে পালিয়ে যাও।? 

একে আবার আমার অন্তবের ঘাড়ের উপর ঝুলতে ঝুলতে বিবেকট বিজ্ঞের 

মত উপদেশ দিচ্ছে, “আমার সৎ বন্ধু ল্যান্সলট, তুমি একজন সৎ লোক। সতী 

নারীর সন্তান হয়ে পালিও না (আমার বাবা নিশ্চয় এমন একট। কিছু 

করেছিল যাতে তার স্থরুচির পরিচয় পাশয়। যায়)। আমার শয়তান কিন্তু 

বলছে, “পাঁলয়ে বাও। এবার আমি বাঁল, “হে শয়তান, তোমার পরামশ ই 

ঠিক। যদি আমি বিবেকের কথা শুনি, তাহলে আমার মনিব এই ইহুদী 

শয়তানটার কাছে থাকতে হয়। আর যদি এই ইচ্ছদীটার কাছ থেকে পাপিয়ে 

'যাই, তাহলে শয়তান্টার কথা শুনতে হয়। আমার শয়তাঁনটা শয়ত|ন হলেও 

ইুদীট1 হচ্ছে আরও বড শয়তান, একেবারে শয়তানের মৃত প্রতীক । তাহলে 

আমার মতে আমার [ববেক নিশ্য়ই খুব নিক্করুণ, কারণ সে বিবক আঁমায় 

এই শয়তান ইহুদীটার কাছে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছে । আমার শয়তান কিন্ত 

প্রকৃত বন্ধুর মতই ভাল পরামশ দিচ্ছে। হে বন্ধু শয়তান, আমি পালা, 

আমার পদযুগল “তোমা আদেশমত পরিচালিত হবে। আমি পালাব। 

ঝুরি হাতে বুদ্ধ গোব্বোর প্রবেশ 

গোব্বো। ওহে ছোঁকরা, আমার কথা শুনবে? মালিক ইহুদীর বাড়িটা 

কোন পথে একটু বলে দেবে? 

ল্যান্দলট। (স্বগতঃ) হা] ভগবান ' এই হচ্ছে আমার আসল বাবা যে অন্ধ 

হয়ে বাওয়ার জন্যে আমায় চিনতে পারছে না । আমি ওকে একটু ধেশকা দেব। 

গোব্বো। কই হে ভদ্র ছোকরা, ইহুদীর বাড়ি যাবার পথট। দেখিয়ে দাও না! 

লাম্পলট ৷ প্রথমে ডান দ্বিকে ধাবে। তার একটু পরে আবার বা দিকে। 
তারপর কোনদিকে ন! ঘুরে সোজা চলে যাবে । তবে ইহুদীর ঝাড়ীট। ষেতে 
একটু হরতে হবে। 

গোব্বো। হা! ভগবান । এযে বড় কঠিন পথ্। আচ্ছ! তুমি কি বলতে পার, 
ল্যান্গলট নামে এক ছোকরা ইন্ুদীর কাছে থাকত, সে এখন তার কাছে থাকে 

কিনা? 

ল্যান্সলট । ছোকরা ল্যান্সলটের কথ! বলছ ? (ম্থগতঃ) এই আমাকে দেখ 3 

এবার আমি জল ঘোলাব-_তুমি ছোক্রা মালিকপুত্র ল্যাহ্গলটের কথা বলছ ? 
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গোব্বো। না মশাই না। আমি বলছি কোন এক গরীবের ছেলে ল্যান্দলটের 

কথা। তার বাবা খুব গরীব হলেও সৎ আর ভগবানকে ধন্যবাদ সে তেমনি সৎ 

ও গরীব হয়েই থাকতে চায়। 

ল্যান্সলট । তার বাবার কথা ছেড়ে দাও, সে ষা খুশি বলতে পারে । আমি 

বলছি ছোকর! মনিবপৃত্র ল্যান্দলটেদ কথা । 

গোব্বো। দয়া করে আমায় ল্যান্সলটের কথা বল। 

ল্যান্সললট । আমিও তাই তোমাকে মিনতি কন্ছি, দয়া করে মালিকপুত্র 
ল্যান্সলটের কথা বলো৷ প্রথমে । 

গোব্বো। আমাকে ল্যান্সলটেব কথা বলো, তারপর বলবে তার মালিকের কথা । 

ল্যান্সলট। তার মানেই মালিক ল্যান্সলটের কথা। তার কথা আর বলো 
না কতা, কারণ সেই ছোকবা ভদ্রলোক নিয়তিব বিধানে মাব। গেছে। 

ভাল কথ! বলতে গেলে, স্বগে গেছে। 

গোব্ব!। ভগবান যেন তা না করেন। ছেলেটা ছিল আমার শেষ বয়সেব 

সম্বল। 

ল্যান্দলট । আমাকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে, আমি কি তোমার 

অন্ধের যষ্টী অথবা কোন অবলম্বন হতে পারি? আমাকে কি চিনতে 

পারছ কর্তা? | 

গোব্বো। আমি এখন অক্ষম হয়ে পড়েছি । তোমাকে চিনতে পারছি না। তবৃ 

আমার অন্থরোধ, বলো আমার ছেলে ( ভগবান তার আত্মার সদগতি করুন ) 

বেচে আছে কি না। 

ল্যান্দলট । আমাকে কি চিনতে পারছ না বাবা ? 
গোবেবো । হায়, আমি কানা, তোমাকে চিনতে পারছি না। 

ল্যান্সলট। তাই বটে। কিন্তু যদি তোমার চোখ থাকত, তাহলেও হয়ত 

তুমি আমায় ঠিক চিনতে পারতে না, কারণ একমাত্র প্রকৃত পিতারাই তাদের 
ছেলেকে চিনতে পারে। আচ্ছা! বৃড়োকর্তা, আমি তোমায় প্রকৃত ছেলের খবর 

দেব, আমায় আশীর্বাদ করো! । সত্য একদিন প্রকাশ হবেই। হত্যাকাণ্ড যেমন 
বেশাপ্িন গোপন থাকে না তেমনি কাবো ছেলেও বেশীদিন গোপনে লুকিয়ে 
থাকতে পারে না । সত্যের মতই তা একদিন কাশ পাবেই। 
গোব্বো। আমার কথা শোন বাবা, একবার উঠে দাড়াও । তবে তুমি নিশ্চয়ই 
আমার ছেলে ল্যান্দলট নও । 

১.৮ 



৪৩৪ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

ল্যান্গলট । যাক বাবা, এ নিয়ে আর ধেখকাবাজি করে লাভ নেই। আমাকে 
তোমার আশীর্বাদ দাও। আমিই তোমার ছেলে ল্যান্সলট, যে একদিন তোমার 
ছেলে ছিল, আজও আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবেও । 

গোব্বো। তুমি যে আমার ছেলে আমার তা৷ ত মনে হয় না। 

লান্সলট । আমি তোমার ছেলে কিনা আমি তা জানিনা । তবে আমিই 

লান্সলট, ইহুদীব কাছে বাঁজ করি আর তোমা স্ত্রী মার্সারী আমার মা। 

গোব্বো। হ্যা আমার স্ত্রীর নাম অবশ্য মাগাবীই বটে। তুমি যদি আমার 
ছেলে হও, আমার বক্তমাংস থে.ক তোমার য্দি জন্ম হয় তাহলে শপথ করব 

ভগবানের নামে । আবার ভগবানের কপায় তা হতেও পারে। তোমাব মুখে 

দাঁড় হয়েছে কত! খুতনিতে এত চুল হয়েছে যে আমার ঘোড়া ডবিনের 
লেজে এত চুল নেই। 

লান্সলট। তাহলে বুঝতে হবে ভবিন্নে বয়স বাড়ছে না। সামনের দিকে ন। 

এগিয়ে পিছনের দিকে যাচ্ছে। যদি বয়স সাতি:ই বাড়ে তাহলে আমি তার 

লেজে যত চুল দেখেছিলাম তার থেকে এখন নিশ্চয়ই বেশী চুল হয়েছে । 
গোব্বো। হা ভগবান । তুমি কত বদলে গেছ। কিকরে তোমার সঙ্গে তোমার 

মালিকের বনিবনাও হচ্ছে? আমি তোমার মালিকের জন্যে একটা উপহার 

এনেছি। এখন তুমি কেমন আছ? 

ল্যান্পলট। খুব ভাল, খুব ভাল। তবে আমার দ্রিক থেকে আমি ঠিক 
করে ফেলেছি, আমি আর এখানে থাকব না, আমি অন্য কোথাও পালিয়ে 

না গেলে শাস্তি পাব না। আমার মনিব হলো হাড়ে হাড়ে একজন 

ইনদী। তাকে দেবে উপহার! উপহার না দিয়ে তাকে গলায় 
ফাস লাগাবার জন্তে একগাছা দড়ি দাও। আমি তার কাছে চাকরি করছি 

কিন্তু আমার দেহের কি অবস্থা হয়েছে দেখ। আমার প্রতিটি হাড় পীজবা 
তুমি গুণে বলে দিতে পারবে । বাবা, তুমি এসে গেছ ভালই হয়েছে, আমি 
তাতে খুশি হয়েছি। তুমি যে উপহার এনেছ তা ব্যাসানিও নামে আর 
একজন মাপ্িককে দাও। এই বাসানিও চাকরদের পোষাক ও কতকগুলো 

বিরল স্থযোগ সুবিধা! দেন। আমি তার যদি চাকরি না করি তাহলে চলে যাৰ 
যেখানে খুশি । কী সৌভাগ্যের কথা, উনি এসে গেছেন। উপহারট1 ওকেই 

দাও বাবা । যদি আমি আর ইহুদীর চাকরি করি তাহলে আমি নিজে একজন 

ইন্তদ্রীই নই। 



মার্চেট অফ ভেনিস ৪৩৫ 

দুই একজন অন্ুচরসহ ব্যাসানিও ও লিওনার্দোর প্রবেশ 
ব্যালানিও। তুমি এটা এইভাবে করতে পার। কিন্তু তোমায় এটা এত 
তাড়াতাড়ি করতে হবে যাতে বড় জোর 'পাচটার মধ্যে নৈশভোজনের সব 
আয়োজন তৈরি হয়ে যেতে পারে। এই সব চিঠিগুলো বিলি করা হয়ে 
গেলে এই পোষাক ও তকমাগুলো তৈরি করতে দেবে। আর গ্র্যাশিয়ানোকে 
আমার বাসায় পাঠিয়ে দেবে । 

( একজন ভূত্যের প্রস্থান ) 

ল্যান্সলট। এ*কেই দাও বাবা। 
গোবে্বো। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন । 

বাসানিও। ধন্যবাদ ! তুমি কি আমায় কিছু বলবে ? 
গোব্ব!। এ হচ্ছে আমার ছেলে শ্তার-_একটি গরীব ছেলে-_ 

ল্যান্দলট । না স্যার ঠিক গবীব নয়, এক ধনী ইহুদীব কর্মচাবী ঘে আমাব 
বাবাপ মতে__ 

গোব্বে! । তাব খুব ইচ্ছা হয়েছে স্তার আপনার চাঁকরি__ 

ল্যাব্সলট । আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার এই যে, আমার ইচ্ছা হয়েছে, 
আমার বাবা যেটা বলতে চান__ 

গোব্বো। কিছু মনে করবেন না স্যার, তার মালিক আব সে দুজনে হলো 
জাতি ভাই__ 
ল্যান্দলট। সংক্ষেপে ব্যাপাবটা হলে! এই যে, ইছদীটা আমার উপর অত্যাচার 
করে আমার বাবাকে রাগিয়ে দিয়েছে, যতই হোক বুড়ো মানুষ ত। তাই 
জামার বাবা আমাকে আপনার হাতে__- 

গোব্ব!। ঘ্ৃঘুর ছবি আঁকা আমার একটি ডিশ আছে। আমি দেই ভিশটা 
আপনাকে দান করতে চাই ন্তার। আর আমার আবেদন হচ্ছে__ 
জ্যান্দলট | সংক্ষেপে কথা হলো, আবেদনটা' আমার পক্ষে জানাতে যাওয়া 

ৰেয়াদবি করাঁ। তাই আমার বাবা যিনি ০০০০০ 
উাকে দিয়েই জানাচ্ছি। 

ব্যাসানিও। একজনে ছুজনের কথা বলছে। টিন রনির 

ল্যাক্সলট । আপনার কাছে চাকরি করতে চাই স্যার । 

গোব্বো। আসন ব্যাপারটা এই স্যার । 

ষ্যাসানিও। আমি জানি তোমাকে । টিক আছে, তোমার আবেন মঞ্ুর 
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করলাম। তোমার মনিব শাইলকের সঙ্গে আজ আমার কথা হয়েছে । তিনি 
তোমায় ছাড়তে চেয়েছেন। অবশ্য একজন ধনী ইন্ুদীর কাছে চাকরি করার 

থেকে আমার মত একজন গরীব ভদ্রলোকের কাছে চাকরি করাটাকে তুমি 

য্দি ভাল বলে মনে করো । 

ল্যান্গলট । একটা পুরনো! প্রবাদবাক্য আছে যাঁতে শাইলকের সঙ্গে আপনার 

পার্থক্যটা বেশ বোঝা! যাবে । প্রবাদদবাঁকযট! হলে! এই যে, আপনার কাছে 

ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়! আর কিছু নেই, আর শাইলকের আছে অনেক কিছু ; 

কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেই তার উপর। 

ব্যাসানমিও। বাঃ, তুমি বেশ কথা বলতে পার দেখছি। যান আপনি 

আপনার ছেলেকে নিয়ে চলে যান, গিয়ে পুরনো মনিবের কাছ থেকে বিদায় 

নিয়ে আমার বাসা খু'জে বার করে নেবেন। ( একজন ভূত্যের প্রতি) ওকে 

একটা তকমা দাও । ভাল করে দেখে দাও। 

লান্সলট। চল বাবা। হলো ত, তোমরা ভাবতে আমি চাকরি পেতে পারি 
না। পাব কি করে, আমার কি কথা বলার ক্ষমতা আছে? (হাতের 

তালুর দিকে তাকিয়ে) যদি সারা ইটালির মধ্যে কোন লোকের স্থনদর কোন 
বইএর টেবিল থাকে তাহলে আমার এই মালিকের ঘরেই থাকবে আর 
তাতে হবে আমারই লাভ। শোন বলি, এই ইটালিয় জীবনযাত্রা খুব 

সরল। তবে স্ত্রীর সংখ্যা কিছু বেশী। পনেরটা স্ত্রী একট! লোকের পক্ষে 

এমন কিছু না। যদি কোন লোক এগারোট। বিধবা আর নট কুমারী মেয়ে 
নিয়ে ঘর করে তাহলে বলতে হবে তার জীবনযাত্রা সরল এবং সাদাসিধে । 
আর যদ্দি সে গোটা তিনেক মেয়েকে জলে ডুবিয়ে মারে তাহলেও তার পক্ষে 
ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাওয়া এমন কিছু কঠিন হবে না। নিয়তি যদি নারী 
হয় তাহলে নারীই হবে ভাগ্যলাভের যন্ত্র। চল বাবা। আমি এক নিমেষেই 

ইনুদীটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসব। 
( ল্যান্সলট ও বৃদ্ধ গোবেবার প্রস্থান ) 

ব্যাসানিও। দেখ লিওনার্দো । ভাল করে ভেবে দেখ। এই সব জিনিস- 

গুলে। দেখেশুনে কেনা হলেই এগুলো! খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবে । আজ 

রাত্রে আমি আমার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় অতিথির সঙ্গে ভোজসভায় মিলিত 

হব। যাও তুমি। 

লিওনার্দো । আমার চেষ্টার কোন ক্রটি হবে ন! তাতে । 
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গ্রযাশিয়ানোব প্রবেশ 

গ্র)াশিয়ানো । কোথায় তোমার মনিব? 
ল্যান্সলট | এ ধে, ওখানে উনি পায়চারি করছেন। (প্রস্থান ) 

[াশিয়ানো । মাননীয় ব্যাসানিও | 

ব্যাসানিও। গ্র্যাশিয়ানো ! 

গ্র্।/শিয়ানো। তোমার কাছে আমার আবেদন আছে। 

ব্যাসানিও। তা মঞ্জুর হয়ে গেছে। 

গ্র্যাশিয়ানো । তুমি আমাকে প্রত্যাধ্যান করতে পার না। আমি তোমার 

সঙ্গে বেলম'তে যাবই । 
ব্যাসানিও। কেন, নিশ্চয় তুমি ষাবে। তবে শোন গ্র্যাশিয়ানো, তুমি 
বড় উদ্দাম, বড় রূঢ় এবং যেখানে সেখানে যা তাই বলে ফেল। তোমার 

যে সব দেোঁষগুলো তোমার মধ্যে বেশ ভালভাবে খাপ খেয়ে গেছে এবং যেগুলো 

আমাদের চোখে দোষ বলে মনেই হয় নাঃ যারা তোমায় চেনে না তাদের 

সেগুলো খুব বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে। আমার কথা শোন, 'একটু কষ্ট 

করে তোমার এই উত্তপ্ত প্রকৃতির সঙ্গে একট শালীনতার শীতলতা মিশিয়ে 

নাও। তা না হলে তামার এই চঞ্চল ও অপরিণামদরশাঁ প্রকৃতি আর রুট ও 
উদ্দাম বাবহারের জন্য আমাকেও সেখানকার লোকে ভুল বৃঝতে পারে । সুতরাং 
সেখানে যে আশ! নিয়ে যাচ্ছি সেখানে সে আশা পূরণ নাও হতে পাবে। 

গ্্যাশিয়ানো । পিগনিয়র ব্যাসানিও শোন। যদি আমি ভালভাবে উপযুক্ত 
গাশীধের সঙ্গে ব্যবহার করতে না পারি, যদ্দি আমি সম্মানের সঙ্গে কথা 

বলতে ন। পারি, এবং কথায় কথায় যা! তাই বলে ফেলি বা শপথবাক্য উচ্চারণ 

করি পকেটে প্রার্থনা-"পুস্তক রেখে, তাহলে আপত্তি করতে পার। কিন্ত 

আর না, এখন আমার চোখে মুখে দেখবে গুণের মহিমা । স্থতরাং এখন 

তোমার টুপী উঠিয়ে দীর্ঘস্বাসের সঙ্গে বল, তথাস্ত। এখন যথাধোগ্য ভদ্রতার 
সঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং আমাকে এমন একজন দুঃখবাদী দার্শনিক 
হিসেবে মনে করবে যে বুড়োদের খুশি করতে পারবে। তা যদি না পারি 
তাহলে আমায় আর কখনো বিশ্বাস করবে না। 
ব্যাসানিও। ঠিক আছে, আমরা তোমার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখব । 
গ্রযাশিয়ানো । কিন্তু আজকের রাতটা ছেড়ে দাও। আজ রাতে আমি কি 

করি না করি তা যেন তুমি বিচার করো না। 
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বাসানিও। না নাঃ ও কথা ছেড়ে দাও। আমি তোমায় বরং আরও 

সাহসের সঙ্গে ভাল করে আমোদ প্রমোদ করতে বলব কারণ আমাদের 

অতিথি বন্ধুরা আজ আনন্দের জন্যই আসছেন। যাক এখনকার মত বিদীয় । 
আমার কিছু কাজ আছে। 

' গ্র্যাশিয়ানো। আমাকে এখন লরেঞ্জো! ও অন্যান্য বন্ধুদের কাছে যেতে হবে। 

কিন্তু নৈশভোজনের সময় আবার দেখ! হবে। ( সকলের প্রস্থান ) 
তৃতীয় দ্বশ্ঠ । ভেনিস। শাইলকের বাড়ি। 

জেসিকা ও ল্যান্সলটের প্রবেশ 

জেসিকা । তুমি আমার বাবাকে ছেড়ে চলে যাবে, এতে আমি সত্যিই 
ছুঃখিত। আমাদের বাড়িটা ধেন আস্ত নরক ; একমাত্র তুমিই তোমার 

হাসি খুশি দিয়ে এ বাড়ির ক্লাস্তিকর অন্বন্তির কিছুটা দ্র করে দিতে । যাই 
হোক, যাচ্ছ যখন বিদায়। এই নাও একটা ডুকেট। আর একটা কথা 
ল্যাব্সলট, শীপ্রই নৈশভোজনের সময় তুমি তোমার নতুন মালিকের অতিথি 
হিসাবে লরেঞ্রোকে দেখতে পাবে। তাকে এই চিঠিটা দেবে। তবে খুব 
গোপনে এ কাজ করবে । সুতরাং এখন বিদায়। আমি চাই না আমার 
বাবা তোমার সঙ্গে আমার এই কথা বলা দেখে ফেলৃক । 
ল্যা্দলট। বিদায়। চোখের জলে কথা ভারী হয়ে আসছে। তুমি হচ্ছ 
পেগানদের মধ্যে সবচেয়ে হন্দরী, ইন্ুদরীদের মধ্যে সবচেয়ে মধুরস্বভাবা। 

কিন্ত যদি কোন খৃষ্টানের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হয় তাহলে একেবারে 
ঠকে যা এখন বিদায় । এখন চোখের জলে আমার মানবোচিত তেজের 

অনেকটা নষ্ট হয়ে ধাচ্ছে। বিদীয়। 

জেসিকা বিদীয় লান্দলট। আমি আমার পিতার সম্ভানরূপে পরিচয় 

দিতে লজ্জা পেয়ে কী ভয়ঙ্কর পাঁপের কাজই না করছি। কিন্তু এটা ত ঠিক, 
আমি রক্তের দিক থেকে আমার পিতার সন্তান হলেও তার ম্বভাবের দিক 

থেকে না। ও লরেঞ্জো, যদি তুমি তোমার্দের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো তাহলে 
আমি আমার সমস্ত অন্তদ্বন্থের অবসান ঘটিয়ে খুষ্টধর্ম অবলম্বন করব এবং 

তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী হব। ( প্রস্থান ) 
চতুর্থ দৃশ্তা। ভেন্সি। রাজপথ 

গ্র্যাশিয়ানোঃ লরেঞ্তো, স্তালারিও ও সোলানিওর প্রবেশ 

0... । না, নৈশভৌজনের সময় আমরা একবার হঠাৎ সরে পড়ব। 
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আমার বাসায় এসে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকব। তারপা এক ঘণ্টার মধোই 
আবার ফিবে যাব। 

গ্র্যাশিয়ানো | আমবা কিন্তু তার জন্য কোন আয়োজন কনিনি। 

স্যালাবিও। আমরা এখনো পর্যস্ত মশালবাহকদের সঙ্গে কোন কথা বলিনি । 

সোলানিও। যদি এটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হয় তাহলে সেট! খারাপই হবে। তার 

থেকে না কথাই বরং ভাল। 

লবেঞ্জো। এখন মাত্র বেলা চারটে বাজে । এখনে! তৈরি হয়ে নিতে ছু ঘণ্টা 

সময় আছে । 

একটি চিঠি হাতে ল্যান্সপলটের প্রবেশ 

এস বন্ধু ল্যান্সলট। কিখবর? 

ল্যা্গলট। চিঠিটা খুললেই বুঝতে পারবেন এবং খুশি হবেন । 
লরেঞ্জো । আমি জানি এট! 'একটা সুন্দর খাম। যে ভাত 'এই খাম লিখেছে 

সে হাত এর কাগজে থেকেও স্বন্দর। 

গ্রাশিয়ানো । প্রেমপত্র নিশ্চয়ই | 

ল্যান্পলট। এবার তাহলে আসি স্যার । 

লরেঞ্ো । এখন কোনদিকে যাঁ-ব? 

লশন্সলট। এখন আমি আমার পুরনে। মনিবের কাঁছ থেকে বিদায় নেবঃ 

তারপর আমার নতুন খৃষ্টান মনিবের কাছে নৈশভোজন করব। 

লরেঞ্চো। এধারে এস। এটা নাও। জেসিকাকে বলবে তার প্রাতি আমার 

প্রতিশ্রতি আমি কখনই ভঙ্গ করব না। তবে কথাটা গোপনে বলবে ; এখন 

যাঁও। ( লশন্সলটেন প্রস্থান ) আজ রাত্রে মুখোশনৃত্যের জন্ত তৈরি হ'ব কি? 

আমি তাহলে মশাল বাহকের কাজ করব । 

স্তালাবিও। হ্যা হ্যা, আমি সেখানে সোজা চলে যাব। 

সোলানিও। আমিও যাব। 

লবেঞ্ধো। তাহলে কয়েক ঘণ্টা পরে গ্রাশয়ানোর বাসায় আমাদের সঙ্গে 

দেখ! কববে। 
স্যালারিও। তাহলে ত ভালই হয়। আ'মর! নিশ্চয়ই দেখা করব। 

(শ্যালারিও ও সোলানিওর প্রস্থান ) 

গ্র্যাশিয়ানো । আচ্ছা ও চিঠিটা জেসিকার কাছ থেকে এসেছে না? 
লরেঞ্জো। তোমাকে অবশ্তই সব কথা খুলে বলতে হবে। আমি তাকে 



৪9৩ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

তার বাবার বাড়ি থেকে কিভাবে উদ্ধার করব সে বিষয়ে আলোচনা করেছে এ 

চিঠিতে । সে লিখেছে, কী পরিমাণ সোনা ও মণিমুক্তো তার কাছে আছে, 
ক'জন চাকর তার হাতে আছে । আরও লিখেছে যদ্দি তার বাবা ইহুদী স্ব্মলাভ 

করতে পারে ত তার মেয়ের জন্যেই পারবে । সে একজন নাস্তিক ইহুদীর কন্যা 

এই অজুহাতে তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে-_এর আগে কখনো 

এ রকম বিপদে পড়েনি। এস আমার সঙ্গে। পথে যেতে যেতে চিন্ত। কৰো 

কি করা যায়। সুন্দরী জেসিকার সৌন্দর্যের আলোই জলন্ত মশাল রূপে আমায় 
পথ দেখাবে। ( সকলের প্রস্থান ) 

পঞ্চম দৃশ্য । শাইলকের বাড়ির সম্থখস্থ স্থান । 
শাইলক ও ল্যান্সলটের প্রবেশ 

শাইলক। ঠিক আছে। কিছুদিনের মধোই দেখতে পাবে। তোমার চোখ 

দিয়ে দেখেই বৃঝতে পারবে, বৃড়ো শাইলক আর বাপানিওর মধ্যে পার্থক্য 
কোথায়? ' কিন্ত জেসিকা তুমি কি আগে যেমন আমার সঙ্গে'***-.তেমন 
করবে না। শুধু নাক ডাকিয়ে ধূুমোবে আর.-*"***শান জেসিকা, আমার কথার 
উত্তন দাও। 

ল্যান্সলট । কেন, জেসকা! 

শাইলক। কে তোমায় ডাকতে বলেছে ? আমি তোমায় ডাকতে বলিনি । 

ল্যান্সলট । আপনি তাড়াতাড়ি করছিলেন। তাই শুনে আমি না ডেকে 

পারলাম না। 

জেসিকার গ্রবেশ 

জেসিকা । আমায় ডাকছ? কি বলবে? 

শাইলক। আমার রাতের খাওয়ার নেমন্তন্ন আছে জেসিকা । এই আমার 

সব চাবি রইল। কিন্তু কোথায় যাব/। ওর! আমায় ভালবেসে ডাকে না। 

আমাকে তোষামোদ করে। তবু কিন্ত আমি যাব, অমিতব্যয়ী খুষ্টানদের 

কিছু খসিয়ে বা খরচ করে আসব। জেসিকা ম! :আমার, বাঁড়ি ঘর দেখবে। 

আমার কিন্তু মোটেই মন সব্ছে না। কারণ গতবাতে একট। অস্বস্তি আমার 
বিশ্রামের নিবিড়তাটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে । গতরাতে আমি আমার 

টাকার কলের স্বপ্ন দেখেছি । 

ল্যান্পলট । আমি বলছি স্তার আপনি যান। আমার তরুণ মনিব এমন ভাবে 
লক্ষ্য রাখছেন যে তিনি অবশ্ঠই আপনার বন্ুনি খাবেন । 
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শাইলক। আমিও তাই মনে করি। 
ল্যান্সলট। আমার মনে হয় তারা ষড়যন্ত্র করেছে একসঙ্গে । আমার যতদুর 

মনে হয় আপনি মুখোশ নৃত্য দেখবেন না। যদি তা দেখেন, -তাহলে মনে 

রাখবেন আমার একবার সকাল ছটার সময় “ব্যাক মনডে' দেখতে গিয়ে নাক দিয়ে 

বক্ত ঝরতে থাকে, আর একবার বিকালে ঘ্র্যাশ ওয়েডনেসডে' দেখতে গিয়ে 

ঝগড়া হয়। 

শাইলক। কী, ওখানে আবার মুখোশ নৃত্য হচ্ছে নাকি। শোন জেসিকা, 
বাড়ির দরজাগুলো সব তালা বন্ধ করে দাও । আর যখনি তুমি ঢাকের শব্ধ আর 
লম্বা ঘোরানো! বাশির স্থর শুনবে তখন জানালার কাছে যাবে না অথবা জানাল! দিয়ে 

মুখ বাঁড়য়ে রাস্তায় তাকিয়ে চকচকে মুখওয়ালা বৌক] খুষ্টানগু,লাকে দেখবে না। 

তাব চেয়ে কামার বাড়ির সব জানালা গুলে বন্ধ করে দেবে । এই সব উচ্ছল 
চটুল নাচগানের শব্দ যেন আমার বাড়িতে নাঢোকে । জ্াাকবের নামে শপথ 

করে বলাছ, আজ রাতে ভোজসভায় যোগদান কথার মত মন আমার নেই । তবৃ 

আমি একবার যাব। কই, আমাব অগে আগে চল দেখি । আমি এখনি চলে 
আসব। 

ল্যান্সলট । আমি আগে যাব স্যার। আচ্ছা দিদ্দিমণিঃ তুমি তাহলে মুখ বাড়িয়ে 
দেখ জানাল! দিয়ে আমরা কেমন করে যাচ্ছি। 

এই পথে এইখানে একজন খুষ্টান আসবেই। 

ইুদীকন্তার এক প্রেমময় অন্তর সে কাড়বেই। (প্রস্থান ) 
শাইলক। হাঘরের হাভাতের বেটা লোকটা কি বলল বে? 

গ্জসিকা। ও বলল, বিদায় দিদিমণি। আর কিছু না। 

শাইলক | বেটার মনটাতে দয়! মায়া আছে। কিন্তু খুব বেশী খায়, আর দিনের 

বেলায় বনবিড়ালের থেকে বেশী ঘ্ৃমোয় । আমার বাঁড়িট| ত আর অলস অন্যের 
শিরে বসে খাওয়া পুরুষ মৌমাছির মৌচাক বা আত্তানা নয়। সুতরাং ওকে 
আমায় ছাঁড়তেই হলো আৰ ও এখান থেকে যাচ্ছে এমন একজনের কাছে যার খণ 

কর! টাক] ফুরিয়ে যেতে ও সাহাধ্যই করবে । আচ্ছ! জেসিকা, তুমি ভিতরে যাও। 

হয়ত আমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো! । ঘা যা বলেছি সব করবে । দরজা- 

গুলো সব বন্ধ করে দাও। যেমন বাঁধবে তেমনি পাবে এ প্রবাদবাঁকাটা কখনো 

পুরোন হয় না। 
(প্রস্থান) 
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জেসিকা । বিদায়। কিন্ধক আমিও বলে দ্দিচ্ছি। আমার ভাগোর পরিবর্তন যদ্দি 

না হয় তাহলে দেখবে তোমার মেয়ে আর নেই। 
ষষ্ঠ দৃশ্ত। ভেনিস। শাইলকের বাড়ির সম্বধস্থ স্থান । 
মুখোশধারীদের সঙ্গে গ্র্যাসিয়ানো ও শ্যালারিওর্ প্রবেশ 

গ্র্যাশিয়ানো। এই সেই গবাদখানার মত বাড়িট। যার তলায় লরেঞ্চ! আমাদের 

দীড়াতে বলেছিল । 
স্তালারিও। তার আপার সময় ত প্রায় কেটে গেছে। 

গ্র্যাশিয়ানো । এট! সত্যিই আশ্চর্যের কথা যে, সে একজন প্রেমিক হয়েও 
ঠিক সময়ে এল না, কারণ সাধারণতঃ প্রেমিকরা ত ঘড়ির আগে আগে 
যায়। 

স্তালারিও। প্রেমদেবতা ভেনাসের পায়রার থেকে দশগুণ ভ্রতগতি হয় 

প্রেমিকরা যখন তারা তাঁদের প্রেমিকদের অন্কম্পালাভের জন্য তাদের 

কাছে যায়। 

গ্র্যাশিয়ানো । তা বটে। তবে কে আবার কোন ভোজসভায় প্রচুর 

থাওয়ার পর সমান ক্ষিদে নিয়ে খেতে বসে? এমন কোন ঘোড়া আছে 
কিযে তার অতিক্রান্ত পথ র্লাস্তভাবে সমান উদ্যমে আবার অতিক্রম কবে? 

সব ব্যাপারেই দেখবে মানুষ যে উদ্ম নিয়ে কোন কিছু লাভের জন্য চেষ্টা 
করে ঠিক সেই উদ্যম নিয়ে তা ভোগ করতে পারে না। আরও দেখবে পুরাণের 
সেই অমিতব্যায়ী উচ্ছল যুবকের মত কোন জাহাজ পাল তুলে তার দ্রেশের 
বন্দর যে উদ্যম নিয়ে ত্যাগ করে, অজন্র ঝড়ের প্রহারে জর্জরিত হয়ে সে 

যখন আবার ফিরে আসে তখন কি তার সে উদ্যম থাকে, তার দেহটাও কি 
পেই অনেক কষ্ট-পাঁওয়া পোড়-খাওয়া অমিতব্যয়ী ছোকরার মত গশুকনে! ও হাঁড়- 

জিরজিরে হয়ে যায় না? 

লরেঞ্জোর প্রবেশ 

দ্যালারিও। এই যে লরেঞ্জো এসে গেছে, এর পর আমার কথা হবে। 
লরেঞ্ো। বন্ধুগণ, আমার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করে ষে ধেষে তোমরা 

দেখিয়েছ তার জন্য সতিই ধন্যবাদ তোমাদের । তবে আমি ইচ্ছে করে 

দেরি করিনি, আমার কতকগুলো জরুরী কাজের জন্যই দেরি হয়ে গেল 

আর তাঁর জন্তই অপেক্ষা করতে হলে! তোমাদের । তোমরা যখন স্ত্রীচুরির 
খেলা খেলবে তখন আমিও ততক্ষণ ধরেই তোমাদের খেলা দেখব যতক্ষণ 
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তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করেছিলে । এগিয়ে এস। এই বাড়িতেই আমার 

শ্বশুর ইনদী থাকে। কই, কে আছ ভিতরে ? 

পুরুষের পোষাক পরিহিত অবস্থায় জেসিকার উপরের জানালায় আবিরাব 
জেসিকা । কে তুমি? ঠিক করে বল আমায়। তোমার কথা শুনেই চিনতে 
পারব আমি। 

লরেঞ্জো। আমি হচ্ছি তোমার প্রণয়পাত্র লরেঞ্ো | 

জেসিকা । লবেঞ্ো, সত্যি তুমি? আমার ভালবাসার ধন। পৃথিবীতে তোমার 
মত আর কাউকে ভাবরবাসি না আমি । আর আমি যে একমাত্র তোমারি একথা 

তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না । 

লরেঞকো। একমাত্র ঈশ্বর আর তোমাব মনই জানে তুমি কার। 
জেসিকা । এই কৌটোটা ধর। এতে আমাদের সব কষ্টের দাম পুষিয়ে যাবে। 

এখন বাতি এবং এইজন্য তুমি আমায় ঠিক মত দেখতে পাচ্ছ না; এতে আমি 

খুশিই হয়েছি, একবকম ভালই । অবশ্ঠ প্রেম মাত্রই অন্ধ এবং প্রেমিকরা তাদের 

ছোটখাটে! কত বোকামির কাজ দেখতেই পায় না । প্রেমদেবতা যদি অন্ধ না 
হত, যদি সে সব কিছু দেখতে পেত তাহলে আমার এই পুকষের বেশ দেখে সে 

নিজেই লঙ্জায় মলিন হয়ে উঠত । 
লরেঞ্জো। নেমে এস। তুমি আমীব মশাল ধরবে। 
জেসিকা । কী! আমি কি আমার নিজের লঙ্জার বস্তকে আলোক-বতিকার 
ছারা নিজেই প্রতিভাত করে তুলব? লজ্জার বন্কে কখনো ঢেকে রাখা 
যায় না; তারা নিজেরাই একদিন প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাছাড়া প্রেমের 

কাজই হলো! প্রচ্ছন্নকে প্রকাশ করা । সুতরাং আমি এমনি ছন্নবেশেই থাকব। 

লরেঞ্জো। তাই থেকো প্রিয়তমা । যুবকের হুন্দল পোষাক পব্ইে থাক। কিন্তু 

যে বেশেই থাক, চলে এস তাড়াতাড়ি । কারণ রাত্রি বেশ ঘন হয়ে উঠেছে আর 
পলাতক মাহ্ুষেব মত দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে । তার উপর আমাদের ব্যাসাণিওর 

ভোজসভায় যোগদান করতে হবে। 

জেসিকা । আমি খুব তাড়াতাড়ি দরজাগুলোকে খুলে বেরিয়ে আসছি। 

আরে! কিছু টাকা-কড়ি নিয়ে আমি সরাসরি এখনি চলে আসছি তোমার 

কাছে। ( উপরের জানালা হতে জেসিকা অন্তর্ধান ) 

গ্র্যাশিয়ানো । এখন সে এমনই শান্ত হয়ে উঠেছে যে সত্যি কথা বলতে কি, 

এখন তাকে দেখে ইহুদ্দী বলে মনেই হয় না। 
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লরেঞ্জো। সে যেই হোক আমি তাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি । কারণ 

সে বিজ্ঞ; আমার বিচারবৃদ্ধি বলে যদি কোন জিনিস থাকে তাহলে একথা 
আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমার চোখের দৃষ্টির মধো যদি কোন 

সততা থাকে তাহলে বলতে হয় সে হুন্দর। আর সে যে সত্যবাদী তা 

আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, সে বিজ্ঞ এবং বিদৃষী, 
সে সুন্দরী এবং সত্যবাদী । স্থতরাং সে আমার আত্মার সিংহাসনে চিরদিনের 

জন্য প্রতিষিত হবে। 

নীচে জেসিকা'র, প্রবেশ 

কী, তুমি এসে গেছ ? চল, চল, তোমরা সব চল। আমাদের নাচের সাথী এসে 
গেছে। (জেসিকা ও শ্ালারিওবর সঙ্গে লরেঞ্জোব প্রস্থান ) 

এ্যান্টনিওর প্রবেশ 

এ্যাপ্টনিও। কে ওখানে? 

গ্র্যাশিয়ানো | পিগনিয়র এ্যাপ্টনিও ? 

এাণ্টনিও। হি» হিঃ গ্র্যাশিয়ানো, বাকি সব গেল কোথায়? এখন নস্টা বাজে; 
আমাদের বন্ধুরা সব তোমাব জন্যে অপেক্ষা করছে । আজ রাঁতে আর মুখোশনাচ 

হবে না। ঝড় আসছে। এইমাত্র ব্যাপানিও জাহাজে চড়বে। আমি তোমাকে 

খোজার জন্য কুড়িজন লোক পাঠিয়েছি । 

গ্রণশিয়ানো । আমি তাতে খুশি । জাহাজে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া ছাড়া অন্য 

কোন আনন্দ আমি চাই না। (সকলের ওস্থান ) 

সপ্তম দৃশ্য । বেলম'ত। পোশিয়ার বাডি। 

বাছ্যধ্বনি। মরোক্কোর যুবরাজ ও তার দলবলের সঙ্গে পোশিয়ার প্রবেশ 
পোশিয়া । যাও, পর্াট। টেনে সবিয়ে দাও আর এই মহান যুবরাজকে কোটোগুলো 
দেখাও। এবার আপনি পছন্দ করুন। 

যুবরাজ। প্রথম কৌটোটি হচ্ছে সোনার এবং এর উপর লেখা আছে, “যে 
আমাকে পছন্দ করবে, সে পাবে বহু লোকের আকাংখিত এক বস্ত।” দ্বিতীয়টি 

হচ্ছে রূপোরঃ যার উপর লেখা আছে একটি প্রতিশ্রতির কথা, "আমাকে যে 
পছন্দ করবে সে পাবে তার যথাযোগ্য যোগ্যতার দ্বাম।” তৃতীয়টি হচ্ছে 

পুরো সীসে দিয়ে তৈরি যাতে একটি সতর্কবাণী লেখা আছে, “যে আমাকে পছন্দ 

করবে তাকে তার যথাসবন্থ হারাতে হবে। কেমন করে আমি জানব, কোনটা 

পছন্দ করা ঠিক হবে। 
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পোশিয়া। এর মধ্যে একটাতে আমার একটা ছৰি আছে হৃবরাজ। সেটা 
পছন্দ করলে আমি তোমারি হব। 

যুবরাজ । আমার বিহ্বল বিচারবুদ্ধিকে চালিত করার জন্য কোন দেবতার 
প্রয়োজন। যাই হোক, লেখাগুলো আর একবার ভাল করে খু"টিয়ে দেখতে 
হবে। সীসের কৌটোটা কি বলে? “যে আমাকে পছন্দ করবে তাকে তাঁর 
যথাসবশ্থ দিতে হবে ও হারাতে হবে।” দিতে হবে_কি জন্য ? সীসের 

জন্য? সামান্য সীসের জন্য সবকিছু হারাতে হবে! এই কৌটোটা পবিস্কার 
ভীতি প্রদর্শন করছে ; বড় বড় ও ভাল ভাল স্থযোগ স্থবিধার আশাতেই মানুষ 
অনেক কিছু হারাবার ঝুকি নেয়। সোনার মত মূলাবান কোন মন কখনো 

বাজে জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। আমিও সামান্য সীসের জন্য কোন 

কিছু দেবও না বা হারাবও না। রূপোর কৌটোটা কি বলে তার কৌ মার্শ 
বর্ণের চাকচিকা নিয়ে? বলে, “যে আমাকে পছন্দ করবে সে তার যোগাতার 

উপযুক্ত মুল্য পাবে । যতটুকুর সে ষোগা ঠিক ততটুকুই পাবে! থাম থাম 
মরোকোর হৃবরাজ, সমমুলের বস্তর মাঁপকাঠিতেই তোমার মুল্য যাচাই করা 
উচিত। ঠিকমত যদি তোমার মুল্য যাচাই হয় তাহলে বলতে হয় তুমি 
অনেক কিছুর যোগ্য, তোমার যোগ্যতা অনেক) কিন্তু সেই অনেক কিছু 
কেবল মাত্র ওই নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তবু যদি ভয়ে 
এই নারীকেই আমার যোগ্যতার চরম মুল্য বলে মনে করি তাহলে আমার 

দুর্বল মনেরই পরিচয় দেওয়া হবে। আমি ঠিক যতটুকু পাবার যোগ্য 
ঠিক ততটুকুই পাব। কিন্তু একমাত্র নারী ছাড়া আর কিছুর কি আমি 
ষোগ্য নই? আমার উচ্চ বংশমর্ধাদা, আমার অতুলনীয় ধনসম্পদ, আমার 
সহজাত গুণাবলী__বিশেষ করে আমার অকৃত্রিম প্রেম__এই সব দিক দিয়েই 

ত আমি তার ধোগ্য। যদি আমি আর না এগিয়ে এই কৌটোটাকেই 
পছন্দ করি? কিন্ত সোনার কৌটোটার গায়ে কি কথা খোদাই করা আছে 
তা আর একবার দেখা যাক। লেখা আছে, 'আমাকে যে পছন্দ করবে সে 
সকলের আকাঙ্খিত ধনকে পাবে। তাহলে এ কি সেই নারী জগতের, 

খ্য মান্থষ যাকে কামনা করে? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য মানুষ 
এই মানবদেহধাধিলী দেবীর বেদীতলকে চুম্বন করার জন্ত দলে দলে ছুটে 
আসে। কত যুবরাজ হাইক্রেন ও আববে'র বিশাল মরুভূমি পার হয়ে এসে 
পোশিয়ার একবার দেখা পাবার জন্য লালায়িত হয়ে উঠে। সুন্দরী পোশিয়াকে. 



৪৪৬ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

দেখার জন্য দলে দলে যে সব বিদেশীরা আসে সীমাহীন সমুদ্রের গগনচৃষ্বী 
তরজমালাও তাদের গতিরোধ করতে পারে না । বরং ওই সব ভয়াবহ সমুদ্রকে 
তারা ছোট ছোট নদী বলে মনে করে। এই তিনটে কৌটোর একটাতে 

সেই স্থন্দরী পোশিয়ার এক হ্ব্গায় স্যমায় ভরা ছবি আছে। সীসের 
কৌটোটাতেই কি সেই ছবি আছে? এই নীচ কথাটা ভাবাও পাপ। কবরের 
মধ্যে তার মত একট! জীবন্ত মানুষের কাপড় খুজতে যাঁওয়া খুবই অন্যায় । 

অথবা যর্দি ভাবি সে আছে এই বূপোর কৌটোর মধ্যে, তাই বা কেমন করে 

হয়' যে রূপে! পাকা খখটি সৌনাব থেকে দশগুণ কমদামী তার মধ্যে তাকে 
আশা করাও একরকম পাপের কাজ। এত মূল্যবান এক রত্ব কখণো সোনার 

থেকে কম মূলাবান জিনিসে থাকতে পারে না। ইংল্াাণ্ডে এক ধরণের মুদ্রা 
পাওয়া যায় যাতে সোঁনাব ছাপ মাবা এক দেবদৃতের ছবি আছে। কিন্ত 

তাতে দেব্ছুতের ছবিটা খোদাই করা মাত্র। আর এখানে এক দেবদূত এর 
ভিতরে শুয়ে আছে এক হ্বর্ণশয্যায়। দাও আমাকে এই কৌটোটার চাবি 
দাও। আমি এটাকে বেছে নিলাম। আর এব দ্বারাই যতদ্বর পারি আমি 
সমৃদ্ধ হতে চাই জীবনে । 

পোশিয়া। এই নাও দেখ যুবরাজ, এর ভিতর আমার কোন চিহ্ন বাঁ প্রতিকৃতি 
আছে কিনা । যদি তা থাকে তাহলে আমি হব তোমারি। 

(যুবরাজ সোনার কৌটটি খুলল ) 
হুবরাজ। হায়। কী দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে! একেবারে খালি, মৃত্যুর 
মত শুন্ত। শুধু তার মাঝে গুটোন রয়েছে এক টুকরো কাগজ। দেখিকি 
লেখা আছে এর মধ্যে। 

যা কিছু চকচক করে তাই সোন! নয় 
একথা বহুবার বহু লৌককে বলতে শুনেছ; 

আমার বহিরক্ধকে শুধু দেখার জন্তু 

বহু লোক তারের জীবন ত্যাগ করেছে। 

তার্দের সমাহিত মৃতদেহকে পোকায় কেটেছে দীর্ঘদিন ধরে। 
তোমার বয়স কম হলেও বিচারবৃদ্ধিতে তুমি যদি 

প্রাচীন হতে তাহলে কখনই এট। পছন্দ করতে না। 

যাই হোক বিদায় । 
কারণ তোমার গ্রেমনিবেদন অতীব ত্রান্তিশীতল। 
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মতই ভুল এবং আমার সব শ্রমের ফল বিনষ্ট হলে! । স্তরাং বিদায় যত 

আনন্দের উত্তাপ, 'এবার আহক শুধু ছুঃখের কুয়াশা । বিদায় পোশিয়া, 

আমার অন্তর দুঃখে এমনই ভারাক্রান্ত ও অবসন্ন যে আমি যেতেই পারছি না। 

যাদের এইভাবে পরাভব মেনে নিতে হয় তাদের এমনি ভারাক্রান্ত হৃদয়েই বিদায় 

নিতে হয়। 

( দলবলসহ মরোক্োর যুবরাজের প্রস্থান । বাচ্যধ্বনি ) 

পৌশিয়া। যাক বাবা বাচলাম। পর্দাটা টেনে দাও। তারপর চলে ঘাও। 

এইভাবে আমার সব পাণিপ্রার্থই যেন আমাকে বেছে নেয়। 

অষ্টম দ্বশ্য। ভেনিস । বাজপথ। 

স্যালাবিও ও সোলানিওর প্রবেশ 

স্যালারিও। কীবলছ। আমি ব্যাসানিওর জাহাজ ছাড়তে দেখেছি । তার 

সঙ্গে গ্র্যাশিয়ানোও গেছে। 

সৌল।মিও। শয়তান ইনুদ্রীটা চেঁচামেচি করে ডিউককে জাগিয়ে তোলে। 

ডিউকও তাঁব সঙ্গে ব্যাসানিওর জাহাজে তান্ত কবার জন্য যায় । 

স্যালারিও। তার আসতে খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল । তখন জাহাজ ছেড়ে 

 দিয়েছিল। তখন ডিউক আবার খবর পান যে শহরের কোন এক গণ্ডোলাতে 
লরেঞ্জো আর তার প্রিয়তম! জেসিকাকে একসঙ্গে দেখা গেছে। তাছাড়া 

এঢাণ্টনিও ভিউককে বলেছে, তারা নেই। 
সোলানিও। রাজপথে চীৎকার করে বেড়ানো এ ইহুদী কুকুবটার মত এমন 

বিহ্ষু ও ক্রুদ্ধ আবেগ আর কখনো! কারো দেখিনি। ও বলে বেড়াচ্ছিল, 
“আমার মেয়ে? “আমার ডুকেট !' হায়, হায়, আমার মেয়ে একজন খৃষ্টানের 
সঙ্গে পালিয়ে গেছে। হায় আমার খৃষ্টান ডুকেট । হে আইন, হে বিচার! 

আমার মেয়ে আর ডুকেট উদ্ধার করে দাও। একটা নয়, ছুটো সীলকরা 
টাকার থলি, আমার কাছ থেকে আমার মেয়ে চুরি করে নিয়ে গেছে। তাছাড়া 
আছে রত্ব_ছু দুটো মুল্যবান পাথর, তাও চুরি করেছে আমার মেয়ে। হে বিচার, 

যেমন করে হোক আমার মেয়েকে খুঁজে বার করো । এই সব রদ্ব পাথর ও টাকা 
তার কাছেই আছে ।? 
স্তালারিও। ভেনিসের পথে পথে সে বখন এইভাবে চীৎকার করে বেড়াচ্ছে, 
শহরের সব ছেলেগুলো তার পিছু নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই বলছে, জামার রত্ব, 
আমার মেয়ে, আমার টাকা । 
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সোলানিও। দেখ আবার এ্যাণ্টনিও কি করে। ও আবার এর ক্ষতিপূরণ দিতে 
যাবেনা ত। 

স্তালারিও। মনে করে দিয়েছে ভালই করেছ। গতকাল এক ফরাসী 

ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোক বললেন, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের 
মাঝখানে সমুদ্রের যে প্রণালী আছে তাতে আমাদের দেশের এক পণ্যবাহী 
জাহাজ ডুবে গেছে । সে যখন আমায় কথাটা বলছিল তখন আমার এ্যাণ্টনিওর 

কথা মনে পড়ল। তবে মনে মনে ভগবানকে জানালাম, এ জাহাজ যেন 

এাণ্টনিওর না হয়। 

সোলানিও। তুমি য৷ শুন্ছে তা এ্যান্টনিওকে বললে ভাল করতে । তবে হঠাৎ 
কিছ বলে বসো না। তাতে ও দুঃখ পেতে পারে । 

শ্যালারিও। এাণ্টনিওর থেকে বেশী দয়াল কোন লোক পৃথিবীতে কোনদিন 
এসেছে বলে আমার জানা নেই। গ্যান্টনিওর কাছ থেকে ব্যাসানিওর 

বিদায় নেবার দৃশ্তটা আমি দেখেছি । ব্যাসানিও তাকে বলল, সে 

তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে আসবে। তখন গ্যাণ্টনিও উত্তর করল, তা 

করো না, আমার জন্য তোমার কাজের ক্ষতি করে! না। তোমার কাজ 

ভালভাবে শেষ ন! হওয়৷ পর্যস্ত তুমি সেখানে থাকবে। ইনুদীর কাছে খণের 
যে বন্ধকী আছে, তুমি তোমার প্রেমের কথা ছেড়ে তা নিয়ে মাথা ঘামাৰে 
না। মনটাকে খুশি রাখবে, সেখানে তুমি এমন চিন্তা করবে এবং প্রেমের 
এমন সব বহিঃপ্রকাশের পরিচয় দেবে যা] তোমাকে সেখানে উপযুক্ত মর্ধ|দায় অধিষ্ঠিত 
করতে পারে এবং যাতে তোমার বিয়েটাও হয়ে যেতে পারে । কথা বলতে বলতে 

জলে ভরে উঠল এ্যাণ্টনিওর চোখগুলো । সেই অবস্থায় মুখ ঘুরিয়ে এক আশ্চর্য 
মমতাপুর্ণ মেহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল ব্যাসানিওর সঙ্গে । এইভাবে 
তার] বিদায় নিল পরস্পরের কাছ থেকে । 

সোলানিও। আমার মনে হয় ও যেন ব্যাসানিওর জন্যেই বেঁচে আছে। 

ব্যাসানিওর প্রতি তার ভালবাপার খাতিরে যেটুকু দরকার ও যেন ঠিক 
ততটুকুই ভালবাসে পৃথিবীকে । আমার অনুরোধ, চল দেখি, তাকে খুঁজে বার 
করি। তারপর কিছু না কিছু আনন্দ বা হাসি দিয়ে তার দুঃখের বৌঝাটা কিছু 

হালক! করি। 

শ্যালারিও। চল তাই করি। 

( উভয়ের প্রস্থান ) 
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নবম দৃশ্ত। বেলমত। পোশিয়ার বাঁড়ি 
নেরিসা ও একজন ভৃত্যের প্রবেশ 

নেরিসা। নাও, দয়া! করে তাঁড়াতাড়ি করো দেখি। পর্দাটা সরিয়ে দাও । 

এখনি আরাগনের যুবরাজ আসছেন তীর নির্বাচনের কাজ সারতে । 

বা্য্বনি। দলবলসহ আরাগনের যুবরাজ ও পোশিয়ার প্রবেশ 
পোশিয়া । দেখুন যুবরাজ, এই সব কৌটোগুলো রয়েছে । আপনি যদি এর 
মধ্যে এমন একটি কৌটোকে বেছে নিতে পারেন যার মধ্যে আমি আছি কোন 
না কোনভাবে তাহলে, সঙ্গে সেই আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। 
আর যদ্দি তা না পারেন তাহলে আর কোন কথা না বলে এখনি এখান থেকে 

চলে যেতে হবে আপনাকে । 

যুবরাজ। এ বিষয়ে আমি তিনটি প্রতিজ্ঞার দ্বারা আবদ্ধ হয়েছি । প্রথমতঃ 
আমি যে কৌটোটা বেছে নেব সেটা কারো কাছে খুলে দেখানো চলবে না। 
ছিতীয়তঃ যদি আমি ঠিক কৌটোটা বাছাই করতে না পারি তাহলে জীবনে 
আমি বিয়ের ব্যাপারে অন্ত কোন কুমারী মেয়ে সঙ্গে কোন কথা বলব না। 
ভৃতীয়ত: যদি আমি আমার ভাগ্যপরীক্ষায় ব্যর্থ হই তাহলে আমি এখান থেকে 

তৎক্ষণাৎ চলে যাব। 

পোশিয়া। যারাই এখানে আমার মত এক অযোগ্য মেয়ের জন্য এতবড় ঝুঁকি 

নিতে আসে তাবাই এই শপথগুলো করে । 

ফুববাজ। এইভাবে আমিও তাই করেছি। ভাগ্যদেবী যেন আমার অন্তরের 
আশা সফল করেন। সোনা, ব্ূপো আর সীসের তিনটি কৌটো আছে। 
একটাতে বলেছে, যে আমাকে বেছে নেবে তাকে তার যথাসবস্ব দিতে ও 

হারাতে হবে। আম যদ্দি সব হারাই তাহলে তখন তোমার সৌন্দর্য নিয়েই 

বাকি করব? এবার দেখতে হবে সোনার কৌটোটায় কি লেখা আছে। 
এতে লেখা আছেঃ “আমাকে যে পহন্দ করবে সে পাবে বহু মানুষের 

আকাংখিত বস্তকে । ব্হু লোকে যা চায় অর্থাৎ সাধারণ জনগণ যা চায় তা 

কখনো ভাল'হতে পারে না, কারণ সাধারণ মানুষ উপরকার বূপ দেখেই বিচার 

করে। তাদের চোখে যা ভাল লাগে তার তাই পছন্দ করে, তার বেশী 

কিছু না। সাধারণ মানুষ কোন বস্তর বাইরেটাই বড় করে দেখে, ভিতরটা 
বা তার আসল শ্বরূপটা দেখে না এবং এইভাবে তারা ফাকা জায়গায় রোদ বৃষ্টি 
ঝড় ও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ঘর নির্যাণ করে। সাধারণ মান্য যা পছন্দ করে 

১২৯ 
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আমি তা পছন্দ করব না, কারণ সাধারণ মানুষের মনের নিচু স্তরে সহসা 
আমি নেমে গিয়ে বোকা বর্বর জনগণের সমান হতে পারব না। এবার বূপোর 
কৌটো, তুমি আবার কি বলছ? কি কথা লেখ আছে তোমার মধ্যে বল 
দেখি। লেখা আছে £ “আমাকে যে পছন্দ করবে সে তার যোগ্যতা অনুসারে 

মূলা পাবে।” ভালই বলা হয়েছে। কারণ কে এমন পৃথিবীতে আছে যে 
কোন গুণের পরিচয় না দিয়েই সৌভাগ্য ও সম্মান লাভ করে? পৃথিবীতে 
কোন অযোগা ব্যক্তি যেন কোন সম্মান বা মরাদা না পায়। পৃথিবীতে 

কোন বিশাল ভূসম্পত্তি, কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা বা কোন উচ্চপদ্দের চাকরি 
কেউ কখনো ফীকি দিয়ে অন্যায়ভাবে লাভ করতে পারে না এবং ধারাই জীবনে 
প্রচুর সম্মান ও খ্যাতি পেয়েছেন তারা সকলেই তাদের গুণগত যোগ্যতার 
উপযুক্ত প্রমাণ দিয়েই তা পেয়েছেন। তা যদ্দি নাহত তাহলে সবাই বড় 
হৃত জীবনে, তাহলে সবাই উচ্চপদে অধিঠিত হয়ে হুকুম করত, হুকুম তামিল 
করতে কেউ থাকত না, তাহলে সামান্য একজন চাষীও অকারণে প্রভূত 
সম্মানে ভূষিত হত! তাহলে কালের গর্ভ হতে কত পুরোন অকেজো সম্মান 
কুড়িয়ে এনে তাঁকে মেজজে. ঘষে চকচকে করে নতুন করে নিয়ে বেশ সস্তায় 

পাওয়া যেত; তার জ্ন্য কোন গুণগত যোগ্যতার প্রয়োজন হত না। যাই 
হোক, এবার আমার নির্বাচনের কাজটা সারতে হবে। “যে আমাকে পছন্দ 

করবে সে তার যোগ্যতা অন্ুসারেই মুল্য পাবে। ঠিক আছে, এই 

কৌটোটাকেই আমি খুলব। দাও, এর চাবিট। দাও। খুলে দেখি আমার 
ভাগ্যে কি আছে। (রূপোর কৌটোট। খুলল ) 
পৌশিয়া। (ম্বগতঃ ) এইটা বাছাই করার জন্য যত বেশী সমম্ন তুমি ভাবলে 
তত মজুরি তুমি পেলে না। 

যুবরাজ। কি আছে? মিটমিটে চোখো এক গবেট মুর্খ আমার বিধিনিরদি্ট 
ভাগ্যকে সুচিত করছে? পড়ে দেখি। পোশিয়ার সঙ্গে কত তোমার 
তফাৎ! আমার আশা এবং যোগ্যতার সঙ্গে কোনক্রমেই তুলনা চলে না 
তোমার। কৌটেটার উপবে লেখা ছিল, “যে আমাকে বেছে নেবে সে 
তার যোগ্যতা অনুসারেই দাম পাবে। কিন্তু এই মূর্থের মাথাটা ছাড়া আর 
কিছুরই আমি যোগ্য না? এইটাই কি আমার একমাত্র পুরস্কার? এর 
থেকে আমার দেশের শূন্য মরুভূমিও কি ভাল না? 
পোশিয়া। দেখুন, আপনি নিজে দোষ করে নিজেই তার বিচার করছেন। 
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মান্য কখনো নিজের কাজের নিজেই বিচার করতে পারে না। এ দুটো 
পরম্পরবিরুদ্ধ কাজ । 

বুবরাজ। কি আছে দেখি। (পড়তে লাগল ) 
সাতবার আগুনে পরীক্ষা করার জন্তে আমায় 

সাতবার পরীক্ষা করে তবে আমায় বাছাই করেছে নির্ভুলভাবে । 

এমন অনেক লোক আছে বারা আসল বস্তু ছেড়ে 

ছায়াকে চুম্বন করে আর ছায়ার মতই স্থখ পায়। 
এমন অনেক নিবোধ আছে যাদের উপরটা 

রূপোর মত চকচকে ; আর এও ঠিক তাই। 
এইবার গ্রহণ করো শধ্যাসঙ্গিনী স্ত্রীকে 

অর্থাৎ আমার মাথাকে ; আমার মাথার দ্বারাই এবার চলবে । 
স্থতরাং সরে পড় যত তাড়াতাড়ি পার ।; 

সেই ভাল, কাধণ এখানে যত বেশীক্ষণ আমি থাকব ততক্ষণ . বোঁকা 
রয়ে যাব। আমি যখন এখানে প্রেম নিবেদন করতে এসেছিলাম তখন 
আমি একটা বোকার মাথ! নিয়েই এসেছিলাম। কিন্তু এখন আমার ঘাঁড়ে 

নিয়ে যাচ্ছি দুটো বোকার মাথ|। বিদায় সুন্দরী । আমার দুর্ভাগ্য ধৈর্য 

সহকারে বহন করে আমি আমার প্রতিশ্রুতি বক্ষা করে যাব। 

( দলবলসহ প্রস্থান ) 
পোশিয়া। এইভাবে আমার রূপের দীপশিখা আর একটি প্রজাপতিকে 
পুড়িয়ে মারল। এই সব মুর্খ গুলো তাদের ন্বেচ্ছারুত নির্দ্ধিতার প্ররোচনায় 
অনেক কিছু পেতে এসে সব কিছু হারায়। তারা যে বৃদ্ধি প্রয়োগ করে তা 

শুধু হারাবার বৃদ্ধি, লোকপানের। 

নেরিসা। প্রাচীন প্রবাদ্দবাক্যটা তাহলে শুধু কথার কথা না। প্রবাদটা হলো, 

ফাসিকাঠে ঝোল! আর ভাল স্ত্রী পাওয়! দুটোই ভাগ্যের কথা। 
একজন ভূত্যের প্রবেশ 

ভূত্য। দিদিমণি কোথায়? 
পোশিয়৷ । এই যে এখানে । তুমি আবার কি বলবে মহাশয়? 
ভূত্য। দিদিমণি, বাড়ির সদর দরজার সামনে একজন ভেনিসীয় যুবক 

এসেছে তার মনিবের আগমনবার্তী নিয়ে। সৌজন্তমূলক কিছু কথাবার্তার 
পর সে মুল্যবান উপহারও দিয়েছে । এমন প্রেমের দূত এর আগে আমি 
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কখনে৷ দেখিনি; তার মনিবের আগমনবার্তা নিয়ে আসা এই দ্তের মৃত 
গ্রীষ্মের কোন মধুব বারতা নিয়ে কোন বসন্ত দিন কখনো আসেনি । 

পোশিয়া। থাক থাক। খুব হয়েছে। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তার জন্য 
এত বাক্য বায় করছ যাতে মনে হচ্ছে ও যেন তোমার কোন নিকট আত্মীয়। 

এস, এস নেরিসা। চল দেখিগে, দ্রতগতি প্রেমের দ্বুত কিভাবে এসেছে । 

নেরিসা। স্বয়ং প্রেমের দেবতা ব্যাসানিও, তোমার বাসন! যেন পুর্ণ হয়। 

( সকলের প্রস্থান ) 

তৃতীয় অস্ক 

প্রথম দৃশ্য । ভেনিস। রাজপথ 

সৌলানিও ও স্যালারিওর প্রবেশ 

সোলানিও। এখন রিয়ালটোর খবব কি? 

স্তালারিও। এখনো অবশ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে সেই খবরটাই শোন! 

যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, এ্যাণ্টনিওর একটা পণ্যভরা জাহাজ ইংল্যাণ্ড ও 

ফ্রান্সের মধাবর্তী সমুদ্ধে গুডউইন নামক জায়গায় এক মারাত্মক গুপ্ত পাহাড়ের 
সঙ্গে ধাকা লেগে চূর্ণ বিচর্ণ হয়ে গেছে । শোন যাচ্ছে, জায়গাটা নাকি ভয়ানক- 

ভাবে বিপজ্জনক এবং আরও বহু বড় বড় জাহাজ বিচুণিত ও সমাহিত হয়ে 

আছে সেখানে । অবশ্ঠ আমাদের কাছে আস1 এই খবরটা যদি সত্যি হয়। 

সোলানিও। এ খবর যেন মিথ্যাই হয়। সামান্য আদা চুরির কথা বা তৃতীয় 

পক্ষের স্বামীর জন্য প্রতিবেশীর কাছে মায়াকান্না কাদতে থাকা কোন চুলা 
রমণীর শোকের মত মিথ্যা হয় যেন এ খবর। তবে এ খবর সত্যি। 

কারণ অন্য কোন জাহাজের কথা কারো মুখে শোনা যায়নি বা সাধারণের 

আলোচনার এমন বিষয়বস্ত হয়ে ওঠেঁন। হায় হায়! 'সৎ এবং সাধু 

এ্যান্টনিওর কী হলো! তার নামের উপর যদি আমি অন্য কোন শিরোনাম 

দিতে পারতাম । 

স্যালাবিও। যাক, এখন থাম ত। শেষ করো তোমার কথা । 
সোলানিও। হাঁ! কি বলছ তুমি? কেন, আসল কথা হলো, শেষ কথা 

হলো, এ্যাণ্টনিওব জাহাজটা খোয়া গেল। 

স্যালারিও। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই যেন তার শেষ ক্ষতি হয়। 
সোলানিও। এখন তাড়াতাড়ি আমায় “তথাস্তঁ কথাটা বলে নিতে. দাও । 
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কারণ আমাদের প্রার্থনার মাঝে আবার কোন শয়তান এসে না পড়ে । কারণ 

দেখছি, এক ইনুদীর ছদ্মবেশে আসলে শয়তানই এদিকে আসছে। 
শাইলকের প্রবেশ 

কি খবব শাইলক? ব্যবসায়ীদের সময় এখন কেমন যাচ্ছে? 

শাইলক। তোমর! জান, আমার মেয়ের পালিয়ে যাওয়ার খবর ভালভাবেই 
জান। | 

স্তালারিও। তা অবশ্ঠ জানি। আমার তরফ থেকে আমি এক দজিকে জানি থে 

তার পালিয়ে ষাবার জন্ত পাখা তৈরী করে দিয়েছিল । 

সোলানিও। আর শাইলক নিজেও জানে পাখিটা কি ধরণের ছিল। ওই জাতের 

পাখির! তাদের গর্ভধারিণী মাদের ছেড়ে পালায় । 

শাইলক | এর জন্তে সে জাহান্নামে যাবে । 

স্যালারিও। হ্যা, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে, শয়তান যদি তার বিচার 

করে। 

শাইলক। আমার বক্তমাংসে গড় আমারই সন্তান বিদ্রোহ কল। 

সালানিও। বিদ্বোহ কথাটা মরে পচে গেছে, ওকথা ভুলে যাও। আজ- 

কালকার দিনে ও কথার কোন মানেই হয় না। 

শাইলক । আমি বলছি আমার মেয়ে হচ্ছে আমারই রক্তমাংস। 

স্যালারিও। হাতীর দাতের সঙ্গে কোন তংল বা বায়বীয় পদার্থের যেমন 

তফাৎ তোঞার মাংসের সঙ্গে তোমার মেয়ের মাংসেরও তেমনি তফাৎ। 

সাদা মদের সঙ্গে লাল মদের যেমন তফাৎ, (তমনি তোমার রক্তের সঙ্গে তার 

রক্তের তফাৎ । কিন্তু সে কথা যাক, সমুদ্রে এ্যাপ্টনিওর কিছু ক্ষতি হয়েছে কি না 

তুমি জান ? 
শাইলক। এদিকেও আমার আবাব বিপদের উপর বিপদ । সে এখন এক 

দেউলে হয়ে যাঁওয়৷ অমিতব্যধী লোকের মত রিয়ালটোতে লোকের কাছে 

মুখ দেখাতে পাবছে না। আসলে ভিখিরি হয়েও যে দর্পেব সঙ্গে প্রায়ই 
বাজারে আসত আজ সে কোথা! এখন বণ্ডের কথাটা তাকে ভাবতে বল। 

আগে সে প্রায়ই আমায় স্ুদখোর বলে গাল দিত, এখন তাকে বগ্ডের কথাটা! 
মনে করিয়ে দাও। আগে সে আমায় বারবার খৃষ্টায় সৌজন্তের খাতিরে 
বিনা সুদে টাকা ধার দিতে বলত। এখন তার বের দিকে তাকে তাকাতে 

বল। 
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শ্যালারিও। তবে বণ্ডের কথামত যদি টাকা দিতে না পারে তাহলে 
তুমি নিশ্চয়ই তার গা থেকে মাংস কেটে নেবে না। তাতে কী লাভ 
তোমার? ও 

শাইলক। বড়শী দিয়ে খেলিয়ে মাছধরা। এতে কোন ফল না হলেও 
আমার প্রতিশোধবাসনাকে অন্ততঃ চরিতার্থ করবে। সে অজন্রবার 
আমায় অপমান করেছে আর বাধা দিয়েছে; আমার লাভ ক্ষতি নিয়ে 
উপহাস করেছে ; আমাদের জাতিকে ঘ্বণা করেছে ; আমার যত সব ব্যবসা- 
গত চুক্তিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে; আমার বন্ধুদের নিরুৎসাহিত করেছে আর 
আমার শক্রদের উত্তেজিত করেছে; আর তার কারণ কি? তার একমাত্র 

কারণ এই যে আমি একজন ইহুদী । কিন্তু কেন, ইহুদীদের কি চোখ হাত, 
অন্গপ্রত্যঙ্গ ইন্জিয়শক্তি, ্সেহ মমতা, আবেগ অনুভূতি নেই? তারা কি অন্য 
সব মানুষদের মত একই খাবার খেয়ে বেচে থাকে না, একই অস্ত্রের দ্বারা 

আহত হয় না, একই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় না, আবার একই ওষুধের দ্বারা 
আরোগ্য লাভ করে না, খৃষ্টানদের মত একই শীত গ্রীষ্মের দ্বারা শীতল বা 
তাপিত হয় না? তোমরা যদি সুচে ফোটাঁও আমাদের গায়ে তাহলে কি রক্ত 

ঝরবে না? যদি তোমরা কাতুকৃতু দাও তাহলে আমরা কি হাসব না? 
যদি তোমরা আমাদের বিষ খাওয়াও তাহলে কি আমরা মরব না? আর 

ঘি তোমরা অন্তায় করে। আমাদের ওপর তাহলে কি আমরা! প্রতিশোধ নেব না? 

আমরা ষ্দি অন্ধ সব কিছুতেই তোমাদের মত হই তাহলে এই একট ব্যাপারেই 
বা মিল হবে নাকেন? ধদি কোন ইহুদী কোন খুষ্টানের উপর অন্তায় করে 
তাহলে কি ধরণের বিনয় সে দেখায়? প্রতিশোধ। যদি কোন খৃষ্টান কোন 

ইন্ুদ্রীর উপর অন্যায় ব৷ অবিচার করে “তাহলে খৃষ্টায় দষ্টান্ত অনুসারে কি ধরণের 

সহিষ্ণুতার পরিচয় সেই ইহুদীকে দিতে হবে? কেন, সেও তার প্রতিশোধ নেবে। 
যে শয়তানি তোমরা আমাদের শিখিয়েছ, আমরা তাই প্রয়োগ করব তোমাদের 

উপর। হয়ত এটা একটা কঠোর কাজ হবে, তা হলেও তোমাদের শিক্ষাটাকে 

একটু ভালভাবেই বুঝিয়ে দেব । 
এ্যাণ্টনিওর একজন ভূত্যের প্রবেশ 

ভূত্য। মহাশয়, আমার মনিব গ্যাণ্টনিও, তার বাড়িতে ৪০৪ উনি 
আপনাদের ছুজনেরই সঙ্গে কথা বলতে চান। 

স্যালারিও। আমরা খুব তাড়াতাড়িই তার কাছে বাচ্ছি। 
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তুবালের প্রবেশ 
সোলারিও। ওদের জাতের আর একজন আসছে এখানে । শয়তান নিজে যদি 

ইহুদীরূপে অবতীর্ণ না হয় ভাহলে ওদের দুজনের মত আর তৃতীয় একজনকেও 

পাওয়া যাবে না। (স্তালাবিও, সোলানিও ও ভূত্যের ওস্থান ) 

শাইলক। কী খবর তুবাল? জেনোয়া থেকে কোন খবর পেলে? আমার 

মেয়ের কোন খোঁজ পেলে? 

তুবাল। যেখানেই তার কোন বথা শুনেছি সেখানেই ছুটে গেছি। কিন্ত কোন 

সন্ধান পাইনি। 

শাইলক | কেন শুধু সেখানে সেখানে করছ ! একটা হীরের দাম কত জান ? 

ফরাঙ্কফোর্টে ওই হীবেটার দাম নিয়েছিল ছু হাজার ডুূকেট, তাছাড়া আছে 

কত মূল্যবান মণিমুক্তো। এর থেকে সে যদ্দি ওই সব মণিমুক্তো কানে পরে 

আমার পায়ের তলায় মরে পড়ে থাকত তাহলে ভাল হত। আমার কাছে 

মরলে ও সব আমি তার কফিনে দিতাম । তাদের কোন খবরই পেলে 

না? কেন কি করছিলে তোমরা__আমি জানি এই খোজ করতে আবার 

কত খরচ হলো । কেন তোমরা থাকতে শুধু ক্ষতির উপর ক্ষতির স্ত'প জমে 

ধাবেো চোরে এত কিছু নিয়ে গেল আর সেই চোরের খোঁজ করতেও এত 

খরচ হলো ' তবু কোন সাস্তলা পাওয়া গেল না, কোন প্রতিশোধ চরিতার্থ করা 

গেল না। তাদের এমন কোন শাস্তি দেওয়া গেল না৷ যাতে আমার দুঃখের 

বোঝাটা কিছু কমল। একা আমিই শুধু দীর্বস্বাস ফেলে যাচ্ছি, কেউ আমার 

জনা দীর্ঘশ্বাস ফেলল না, একা আমিই শুধু চোখের জল ফেলে যাচ্ছি, কেউ দু ফোটা 

চোখের জল ফেলল না আমার জন্তে। 

তুবাল। ই1, আপনি ছাড়া আরো লোকের ভাগ্য খারাপ যাঁচ্ছ। আমি 

জেনোয়াতে শুনলাম এযাণ্টনিও-- 

শীইলক। কি,কি,কি? ভাগ্য খারাপ? 

তুবাল। হ্থ্যা, গুর এক পণ্য জাহাজ ত্রিপলি থেকে এখানে আসার পথে সমুত্রে 

ভেসে গেছে। 

শীইলক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ । অসংখ্য ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। এটা কি সত্যি? এটা 

কি সত্যি? 

তুবাল। সত্যি মানে? সেই ডুবো জাহাঁজের জনকতক নাবিক যারা কোন 

রকমে প্রাণে বেচে এসেছে তাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। 
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শাইলক। তুবাল, আমি তোমাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। সত্যিই একটা সুখবর 
শোনালে। হা, হা জেনোয়াতে শুনেছে । 

তুবাল। আপনার মেয়ে জেনোয়াতে একরাতে আশী ডুকেট খরচ করেছে তাও 

শুনেছি-। 

শাইলক । তুমি আবার একটা বিপদের কথাও বললে। আমি আমার 
টাকাকড়ি আর ফিরে পাব না। আশী ডুকেট একরাতে খরচ করেছে । 

আশী ডুকেট! 
তুবাল। গএ্যান্টনিওর মহাজন অর্থাৎ পাওনাদারদের অনেকেই আমার সঙ্গে 

ভেনিসে এল। তাঁরা সবাই বলল, এ্যান্টনিও এ বিপদে একেবারে ভেঙ্গে না পড়ে 

পারবে না। 

শাইলক। আমি এতে আনণিতি। আমি তাকে আরো বিপন্ন করে তুলব । 
আমি তাকে পীড়ণ কবব। সত্যিই আমি এতে খুশি । 
তুবাল। তাদেব মধ্যে একজন আবার আমাকে একটা আংটি দেখাল যেটা সে 
একটা বারের বিনিময়ে আপনার মেয়ের কাছ থেকে পেয়েছে। 

শাইলক। তাঁর কথাটাই বাদ দাঁও। তুবাল তুমি আমায় কই্ট দিচ্ছ 
একথা বলে। ওটা ছিল আমার নীলার আংটি । ওটা! আমি পেয়েছিলাম সীয়াতে 

আমার তখন বিয়ে হয়নি। আমি অসংখ্য বাদর পেলেও ওটা আমি কাউকে 

দিতাম না। 
তুবাল। তবে হ্যা, এ্াণ্টনিওর ধ্বংস নিশ্চিত। | 
শাইলক। না, না, এটা একেবারে সত্যি। সম্পূর্ণ সত্যি। যাঁও তুবাল। 

ফী দিয়ে আমার জন্য একজন অফিসাও নিযুক্ত কর একপক্ষকাল আগে হতে। 

যদি ও আমার ধণ শোধ নাকরে তাহলে আমি ওর হৃৎপিণ্ড নেব। তারপর 

দেখব ভার থেকে কি লাভ আমার হয়। যাও তুবাল, পরে তুমি আমাদের 
প্রার্থনাসভায় আমার সঙ্গে দেখা করো। যাঁও লক্ষ্মী তুবাল। আমাঙ্ের 
প্রার্থনাসভায়ঃ মনে বেখো যেন। | ( সকলের প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় দৃশ্য । বেলম'ত। পোশিয়ার বাড়ি। 
ব্যাসানিও, পোশিয়া» গ্র্যাশিয়ানো, নেবিসা ও অনুচরবর্গের প্রবেশ 

পোথিয়া। আমার অন্থরোধ, ছুই একটা দিন অপেক্ষা করো। ভাগ্যপরীক্ষার 
আগে একটু দেরি করো। কারণ যদি তুমি ঠিকমত বাছাই করতে না পার 
তাহলে তোমাকে আমায় হারাতে হবে। স্থৃতরাং একটু ধৈর্য ধর। কিন্ত 
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একটা কথা আমার মনে হচ্ছে_যদি তৃমি আমায় সতা সতাই ভাল না বাস 
তাহলে তোমাকে হারাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তুমি নিজেকে ভালভাবেই 
জান স্থতরাং আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিও না। কিন্তু পাছে 

তুমি আমায় ভাল করে বৃঝতে না পার এবং যেহেতু আমার মত কুমারী 

মেয়েরা তাদেব মনের কথা মুখে আনতে পারে না, সেকাণে এখানে তোমায় 

আম ছুই একমাস রেখে দেব; তাঁরপব তৃমি ভাগ্য পরীক্ষা করবে। এর মধ্ো 

কিভাবে ঠিক কৌটোটা বেছে নিতে হবে তা তোমায় শিখিয়ে দেব। কিন্তু 

তাহলে আমার পক্ষে প্রতিশ্রতি ভঙ্গ করা হবে। স্থতরাং আমি তা পারব 

না; স্থতরাং তুমি আমাকে নাও পেতে পার । তবে তুমি আমাকে হাণালেও 

তাঁম আমার মধ্যে প্রতিশ্ররতি ভঙ্গের পাপ ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার মনে। 

বাবা কী ভয়ঙ্কর তোমার চোখের দৃ্টি। মনে হচ্ছে ওই চোখ দিয়ে তুমি 

অস্বীকার বরেছ আবার আমার দেহটাকে ছুখণ্ড করেছ। এ দেহের 

আবখানা ত তোমারি; আর আবখানাও তোমার । কাবণ যদিও এটা 

আমার তথাপি আমার মাশেই তোম।র। সুতরাং আমার গোটা 

আমিটাই তোমার। £বাব আমার ওপর ভোমার স্বত্বাধিকার প্রমাণ করো । 

জাহান্নামে যাক ভাগাপরীক্ষা। ভাগ্য 'যখানে শিয়ে যায় ধাবেঃ আমি ত 

ঠিক থাক । আমি অনেক্ষণ ধরবে বকলাম। কিন্তু আমি এত কথা 

বললাম শুধু সময়টা কাটাবার জন্যে এবং ভাগ্য যাচাইএব কাজ থেকে তোমাকে 

ঠেকিয়ে রাখার জন্যে। ূ 

বশসানিও। কিন্তু বাছাই এব কাজট! মামায় করতে দাও । কারণ আমার মনে 

হচ্ছে আমি যেন শখখের করাতের উপর বাস করছি। 

পোশিয়া। শাখের করাতের উপর বাস করছ! তাহলে স্বীকাৰ করে! 
ব্যাসানিও তোমার ভালোবাসার সঙ্গে কি বিদ্রোহের 'একটা সুর মিশে 

নেই ? | 

বাসানিও। অন্য কিছু ন। [বদ্রোহ বলতে আছে শুধু কুৎসিত এক অখিশ্বাস 

যার তাড়নায় আমার ভয় হচ্ছে আমি বৌধ হয় আমার প্রেমাস্পদকে পাধ না। 

ঠীপ্ডা বরফ ও আগুনের মধ্যেও বন্ধুত্ব হতে পরে, কিন্তু আমার ভালবাসা আর 

অবিশ্বাসের বিদ্রোহের মধ্যে কোন মিল নেই। এ অবিশ্বাস গাঢ় হতে দিচ্ছে . 

না|! আমার ভালবাসাকে । 

পোশিয়া। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি করাতের কথা কেন বললে। 
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আমার মনে হয় শাক দিয়ে তুমি মাছ ঢাকছ। চাপে পড়ে ষা কিছু হোক বলে 
আসল কথাকে এড়িয়ে যেতে চাইছ | 

বাসানিও। আমাকে তুমি নবজীবনের প্রতিশ্রুতি দা, আমি সত্য কথা 
থুলে বলব। 

পৌশিয়া । ঠিক আছে, সত্যকে স্বীকার করে বেচে থাক । 
ব্যাসানিও। আমার স্বীকারোক্তি মূল উদ্দেশ্ট হবে ভালবাসা, শুধু বেচে 
থাকা না। ছুঃখদাতা স্বয়ং যেখানে দেয় মুক্তির প্রতিশ্ররতি সেখানে সে দুঃখের 

পীড়ণ কতই না মধুর ! কিন্তু আমাকে আমার ভাগ্যপরীক্ষা করতে দাও । কই 

সে কৌটো কোথায়? 
পোশিয়া। তৈরি হও তাহলে। এই কৌটোগুলোর একটার মধ্যেই আমি 

আছি। বদি তুমি আমায় সতা সতাই ভালবাস তাহলে আসল 

কৌটোট! তুমি বেছে নিতে পারবে। নেরিসা, তোমণ| সবাই সরে যাও। 
বাজনা বাজাতে ধল, সে তার নির্বাচনের কাজ শুরু করছে। যদি সে ঠিকমত 
বাছাই করতে না পারে তাহলে গানের স্থরের মতই তাকে মিলিয়ে যেতে 

হবে। উপমার সাহাযো বলতে গেলে বলতে হয়, আমার চোখ তখন হবে ন্দী 

আর সেই নদীর জলেই হবে তার সলিলসমাধি। তবে সে জয়লাভ করতে 
পারে এই পরীক্ষায়। তখন কী ধরণের বাজনা! বাজবে? তখন সঙ্গীতে 

বাজবে বিজয় গৌরবের স্থর। সছ্য অভিষিক্ত নতৃন রাজাকে প্রজার! অভিবাদন 
করার সময় ষে ধরণের গান বাজনা বাজে ব্যাসানিও এই পরীক্ষায় জয়লাভ 

করলেও সেই বাজনা বাজবে । এখন ও যাচ্ছে বীরের মত এগিয়ে । বিন্ুব্ধ 

অবরুদ্ধ ট্রয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত নির্মম কুমারীবলি প্রথার অবসান করতে তরুণ বীর 
এযালসিদে ষে বীরদর্পে এগিয়ে চলেছিল সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্র-দানবকে ছন্দযুদ্ধে 
হত্যা করার জন্য, ও চলেছে তার থেকেও বীরদর্পে । ছুচোখে অশ্রর আদম্য 

বেগ আর বুকে এক সততসন্তস্ত উৎ্কঠা নিয়ে দীড়িয়ে সেদ্দিনকার সেই 
রোমাঞ্চকর যুদ্ধের গতিগ্কৃতি লক্ষ্য করছিল দার্জাণীয় নাবীরা। আমিও যেন 
তাদেরি মত উৎসগাঁরুতদেহ এক অসহায় দার্দাণীয় নাবী । তাদের মত আমিও 

যেন কাতর্ভাবে প্রার্থনা করছি, হে বীর হারকিউলিস, এগিয়ে চল! তুমি 

বেঁচে থাক, আমাদের বাচাও। আজ আমি তাদের থেকেও গভীরতর এক 

সন্ত্রাস আর উৎকগ্া নিয়ে লক্ষ্য করছি বীর ব্যাসানিওর ভাগ্যপরীক্ষার 

ফলাফল। 
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ব্যাসানিওর কৌটো নির্বাচন চলাকালীন একটা গান 
বল, বলগো আমায়, 

কেমনে লালিত এ প্রেম জন্মে কোথায়। 

চোখে চোখে জন্ম এর দৃষ্টি দ্বারা বাড়ে 
এ প্রেম অতি ক্ষণজীবী দৌলনাতেই মরে । 

কী আর দেখবে তুমি এ প্রেমের সং 
তার মৃত্যুকালীন ঘণ্টাধ্বনি বাজাই ঢং ঢং । 

ব্যাসানিও। শ্তধু বাইরের রূপ দেখে কোন বস্তকে কখনো চেনা যায় না। 
জগতে আজও বহু লোক অলঙ্কারের জৌলুস দেখে ভ্রান্ত ও প্রতারিত হয়। 
আইনে দেখা যায়, যারা যত বেশী জোর গলায় ও আপাতসত্য দুর্নীতিমূলক 
যুক্তির দ্বারা তর্ক করতে পারে, তারাই অন্যায় ও অসতাকে ন্যায় ও সত বলে 
চালাতে পারে । ধর্মে দেখা যায়, কত অমার্জনীয় অপবাধকে কত প্রবীণ 

ধর্মযাজক আশীর্বাদ ও শাস্ত্বাক্যদ্ধারা সমর্থন করেন। স্কুল দুকর্মকে যুক্তি ও 
ভাষাঁর অলঙ্কার দিয়ে ঢেকে দেন। এমন অনেক পাপ আছে ৷ বাইরে দেখতে 

মনে হয় পুণ্য । এমন অনেক কাপুরুষ আছে যাদের অন্তরট! বালির সিঁড়ির 
মতই অশক্ত ও মিথ্যা, যাদের লিভারটা দুধের মতই তরল ও ফ্যাকাশে, 
অথচ তারা বীরের মত দাড়ি রেখে নিজেদের হারকিউলিসের মত বীর মনে 
করে আর রোমের যৃদ্ধদেবতার মত ভ্রকুটি করে। তাদের বীরত্বের ও সাহসের 
ভাগ তাদের অন্তরের দুর্বলতাকেই ছ্বিগণভাবে প্রকটিত করে তোলে । আর যদি 

সৌন্দর্যের কথা ধরো, তাহলে দেখবে বস্তুর মুল্যে সৌন্দর্যেরও কেনাবেচা চলে। 
অথচ এই অলীক মিথ্যা সৌন্দর্যের বেশাতি জগতে ইন্দ্রজালের কাজ করে। 
মিথ্যা হলেও এর মোহপ্রসারী প্রভাব প্রকৃত সৌন্দর্যের গুরুত্বকে গু করে 

তোলে। মাথার খুলির উপর গজিয়ে ওঠা বাতাসের সঙ্গে খেলা করতে থাকা 

আপাতন্থন্দর সোনালি চুলের গুচ্ছও আসলে মিথ্যা। অলঙ্কার বাষে কোন 

জ'খকজমকই বিপজ্জনক সমুদ্র হতে আর্ত চোখে দেখা দিগস্তবতি কোন মায়াবী 
কুলের মতই মিথ্যা আর আপাতউজ্ল-_ঠিক ধেন কোন ভারতীয় নারীর 
তথাকথিত সুন্দর মুখমগ্ডলের উপর টানা প্রকৃত স্বন্দর এক অবগচঠন। আসল 

কথা হলো, অনেক সময় আপাতসত্য বিজ্ঞ লোকের চিত্ত জয় করার জন্য ছলনা 

করে পৃথিবীতে । স্থতরাং দেবতা মিডাসের থাস্চ হে চুলা নুবর্ণসথনদরী, 

আমি তোমাকে চাই না, আমি তোমাকে গ্রহণ করব না। অপেক্ষাকৃত 
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ক্নান রোপ্যহ্ন্দরী, তোমাকেও না । তুমিই তোমার দুশ্গ্চ প্রলোভনজাল 

বিস্তার করে নিরম্ত শ্রমকান্ত করে তোল মানুষকে, কলহকীর্ণ করে তোল 

সহজ মানবিক সম্পর্ককে । কিন্তু হে সামান্ত মৃল্যহীন সীসা, যদ্দিও তুমি 
কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করছ, তথাপি তোমার অকপট 

সরলতায় মুগ্ধ আমি তোমাকেই বরণ করে নিলাম। নিশ্চয়ই স্থুখকর হবে 

এর পরিণাম। | 
পোশিয়া। (শ্বগতঃ ) আম্য আনক্র আবেগ ও উত্তেজনায় সব কিছু ভেসে 

যাচ্ছে। সংশয়াকীর্ণ দুশ্চিন্তা, হঠকারী হতাশা, কম্পনোদ্রেককারী ভয় 
আর হরিৎচক্ষু হিংসারা সব যেন বাতাসে উবে যাচ্ছে। কিন্তু হে প্রেম 

শান্ত হও, প্রশমিত করো তোমার প্রবলতার উত্তেজনা । তোমার স্থপ্রচুর 

আশীর্বাদে ধন্য হয়েছি আমি । এখন একটু ধীরে, কারণ আমি যে কোন 

আতিশযাকে তয় করি । 

ব্যাসানিও। (€ সীসের কৌটে। খুলে) কি আছে এর মধো? সুন্দরী 

পোশিয়ার ছবি। এ কোন দেবীপ্রতিমা নেমে এসেছে যেন মর্তামানবের 

মধ্যে? তার চোখের তারাগুলো কি ঘুরছে অথবা আমার চোখের সফল 
তারকার স্পর্শে ওগুলোকেও গতিশীল বলে মনে হচ্ছে; ওর মিষ্টি নিঃশ্বাসের 

জন্য ওর ঠোঁটছুটো৷ একটু ফাক হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে £ এক উদ্দার 
মাধূধে ভরা ওব অধরোষ্ঠছুটি ওর নিংশ্বাসরূপ বন্ধুকে পথ করে দেবাব জন্ত 
কিঞ্িৎ অর্গলমুক্ত করে দিয়েছে নিজ্জেকে । তাঁরপব ওর সুন্দর কেশরাশি। 

অসংখা মানুষের চিত্ত মুগ্ধ করার জন্যই বোধ হয় চিত্রকর এক সোনালি 

মাকড়সার মোহজাল রচনা করেছে । আর “সই আশ্ষ মৌহজালে মুঢ 
পতঙ্গের থেকেও বেশী তাড়াতাড়ি আবদ্ধ হয় মান্ুষ। কিন্তু তার চোখ-_ 

কেমন করে চিত্রকর এত সুন্দর চোখছুটো! বচনা করল! মনে হয় সে যদি 
মাত্র একটা চোখই রচনা করত তাহলেও সেই একটা চোখই বহুলোকের 

ছু চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিকে জয় করে ফেলত। কিন্ত দেখ দেখ, আমার এই 
প্রশংসার মধ্যে যদি কোন বঞ্ত থাকে তাহলে তা এই প্রতিকৃতির প্রতি 

অবিচার করছে । ' কারণ প্রত্কিতি ত মুল বস্তুর ছায়ামাত্র, বস্তকে অন্থসরণ 

করাই হলো যে ছায়ার একমাত্র কাজ। এই হচ্ছে সেই পুরস্কারপত্র যাতে 
আছে আমার ভাগ্যাজিত বস্তর সংক্ষিগ্চসার। 

শুধু উপর থেকে চর্মচক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে 
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আমায় দেখনি বলেই প্ররুত সৌন্দর্য ও সত্যকে 
পেরেছ বেছে নিতে । 

তবে থে সৌভাগোর অধিকারী তুমি হয়েছ 
তাতেই যেন সন্তুষ্ট থেকো» আর নতুনের খোজ করো না। 
যদ তুমি এতে সন্ধষ্ট থাকতে পার 

তাহলে সারাজীবন ধরে সথখলাভ কবে যাবে তুমি। 

এখন যাঁও তৃমি তোমার প্রেমের রাণীর কাছে 

প্রেমময় এক মধুর চুম্বনের দ্বার 

তার উপদ তোমার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করো । 

বাঃ চমৎকার পুরস্কারপরর। হে সুন্দরি, এবাধ তোমার কাছ থেকে 

কিছু বাণী প্রার্থনা করি, পবে হয়ত আমিও কিছু বলব। ছুইজন প্রতিযোগী 

মধো 'একজন জয়লাভ করলে যেমন দর্শকবুন্দের তুমুল হ্ষধবনির মধ্যে সর্বসমক্ষে 

তার পুরস্কার ঘোষিত হয় ও তার জন্ প্রশংসাবাক্য উচ্চারিত হয় এবং 

ধেমন সেই বিজয়ী প্রতিযোগী এত কিছু সত্বেও যে প্রশংসার সততা সম্বন্ধে 

সংশয়ে আচ্ছন্ন ও বিহ্বল হয়ে দাড়িয়ে থাকে, আমিও তেমনি তোমার জন্য 

দিড়িয়ে আছ হ্ন্দবী। আমার বিজয়গৌরব যতক্ষণ পর্যস্ত না সমধিত হচ্ছে 
তোমার দ্বারা ততক্ষণ তা আমি সত্য বলে মেনে নিতে পারছি না। 

পোশিয়া। তুমি দেখছ ব্যাসানিও, আমি কোথায় দাড়িয়ে আছি। আমি 

যা তাই, আমার ত অন্ত কোন রূপ নেই। আমি যা তাই থাকতে চাই; 
এর থেকে ভাল হবারও কোন উচ্চাশা নেই আমার। তবৃ শুধু তোমার 
জন্য তোমার কামনাকে চরিতার্থ করার জন্য আমি আমার নিজেকে কুড়িগুণ 

বেনী করে তুলতে পারব। গুণ ও সৌন্দর্ষের দিক থেকে নিজেকে তোমার 
প্রশংসার উপযুক্ত করে তোলার জন্য নিজেকে সহম্রগুণ রূপবতী ও এম্বরধববতা 

করে তুলতে পারব আমি বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করে। তবে আসলে 
আমি আমিই থেকে যাব। আসলে আমি এক সামান্য সাধারণ এক 

অশিক্ষিত কুমারী । তবে অবশ্ঠ সে এতেই সন্তষ্ট। অশিক্ষিতা হলেও এখনো! 

তার লেখাপড়া শেখার সময় আছে। আব তার লেখাপড়া করার মত বৃদ্ধিও 

আছে £ একেবারে বোকা বা নীরেট মুর্খ নয় সে। সবচেয়ে স্থখের কথা 
এই যে সেনিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করতে চাইছে নিঃশেষে যাতে 

তুমি তার স্বামী ও একমাত্র শাসনকর্তারূপে তাকে ইচ্ছামত নিয়ন্রিত করতে 
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পার। সে এখন নিজেকে ও নিজের সব কিছুকে রূপান্তরিত করেছে 
তোমাতে । এখন তুমি ছাড়া নে আর কিছুই জানে না। কিছুক্ষণ আগেও 
আমি আমার এই বিশাল প্রাসাদ, এর জিনিসপত্র ও লোকজন সব কিছুর 
একমাজ্র অধিকাঁরিণী ছিলাম; কিন্তু এখন আর কোন অধিকার নেই আমার 
এর উপর; এখন এ সব তোমার অর্থাৎ আমার প্রিয়তম প্রাণনাথের | 

এই সব কিছু তোমায় সমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমায় একটি 

আংটি দ্িচ্ছি। যখন এই আংটি তোমার হাঁত থেকে খুলে যাঁবে বা তুমি 
এটা কাউকে দিয়ে দেবে তখনি সহসা পরিসমাপ্তি ঘটবে তোমার ভালবাসার । 

আর তখন তা আমি বুঝতে পারব । 

ব্যাসানিও। আমার অন্তরের বাণী! তুমি তোমার সব কথা বলে 
ফেলেছ। এখন কিন্তু আমি আর কিছুই বলতে চাই না। এখন আমি 

স্তব্ধ থাকতে চাই একেবারে ; শুধু আমার দেহের প্রতিটি শিরায় আমার 

সমস্ত বক্তপ্রবাহ এক নীরব উচ্ছ্বীসে উত্তাল হয়ে উঠেছে তোমার সঙ্গে কথা 
বলার জন্য । কোন বিশাল জনধভায় কোন বাগ্ী যুবরাজের সর ভাষণের 

পর যেমন আনন্দোত্ফুল জনতার মাঝখানে এক গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়, 

যেখানে কোন কথাই স্পষ্ট বোবা যায় না, শুধু সমবেত আনন্দেখ এক 
বিপুল প্রকাশ ছাড়া আর কিছু জানা যায় না, তেমনি আমারও ঠিক সেই 
অবস্থা । আমার সকল কথা এখন শুধু আনন্দের অনুভূতি হয়ে ফেটে 
বেরিয়ে পড়তে চাইছে। তবে হ্যা, এই আংটি যদি কোনদিন আমার অঙ্গ 
হতে বিচ্যুত হয়, তাহলে জানবে আমার জীবনও চলে যাবে। এই আংটি 
অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জানবে ব্যাসানিওর জীবনাবসান ঘটেছে । 

নেরিসা। শুস্ন আপনারা । দেখুন আমাদের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। এখন 
আমাদের আনন্দের সময়। এখন আমরা আনন্দোৎসব করব। 

গ্র্যাশিয়ানো । মাননীয় ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা, তোমরা ' আমার কাছ 

থেকে হয়ত কোন কিছুই চাও না, কিন্তু আমি চাই তোমরা চিরন্থথী হও। 

ভালয় ভালয় তোমাদের বিয়েট। হয়ে গেলেই যেন আমার বিয়েটাও 

হয়ে যায়। ৃ 

বাসানিও। আমি সমস্ত অন্তর দ্বিয়ে ইচ্ছা করছি তোমারও বিয়েটা 

তাড়াতাড়ি হয়ে যাক। 

গ্রযাশিয়ানো । তোমাদের ধন্যবাদ! আমার স্ত্রীকেহবে তা একরকম ঠিক 
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হয়েই আছে। তোমাদের মত আমার চোখ তাঁর যোগ্য প্রণয়িনী ও জীবন- 

সাথীকে ঠিক বেছে নিয়েছে। ব্যাসানিও, তুমি যখন তোমার প্রেমাম্পদকে 
দেখছিলে আমিও তখন দেখছিলাম এক কুমারীকে। তুমি যখন একজনকে 
ভালবাসছিলে আমিও তখন ভালবাসছিলাম আর একজনকে । আমাদের 

মিলনের পথে একমাত্র ববধান স্থ্টি করেছিল তোমার ভাগ্যপরীক্ষা । কারণ 

বাপারটা এই দীড়িয়েছিল £ প্রেম নিবেদন আর শপথ করতে করতে আমি ঘেমে 

উঠেছিলাম। তারপর অতি কষ্টে এক প্রতিশ্রুতি পাই তার কাছ থেকে। সে 

প্রতিশ্রুতি হলো এই যে যদি তুমি ভাগ্যপরীক্ষার মাধ্যমে জয় করে নিতে পার 
তোমার প্রেমাম্প্দকে তাহলে আমিও তাকে লাভ করব। 

পোশিয়া। এট। কি সত্য নেরিসা ? 

নেরিসা। হ্যা, সত্যি দিদিমণি, তুমি হয়ত শুনে খুশি হবে। 

ব্যাসানিও। গ্রাশিয়ানো, তুমিও কি তাই বল? 
গ্র্যাশিয়ানো। হ্যা, তাই। 

ব্যাসানিও। তোমাদের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উৎসবটা আরও জমবে। 
তার গুরু হটা আরও বাড়বে। 

গ্রাশিয়ানো। আমরা ওদের সঙ্গে এক বাজী লড়ব। যাদের প্রথম পৃত্র-সম্তান 
হবে তাদের এক হাজার ডুকেট দিতে হবে। 

নেরিসা। কেন, আবার শুধু শুধু এত খরচের ঝুকি নিতে গেলে? 

গ্র্যাশিয়ানো । নানা ঝুকি কিসের! আমরা এ বাজীতে কখনই জিতব না। 

স্থতরাং এতে ঝুঁকি নেই। কিন্ত কারা আসছে? এযে দেখছি লরেঞে! 

আর তার প্রেমিকা । এ কি! আমার ভেনিশীয় বন্ধু স্তালারিও-ও 

আলছে। 

লরেঞ্জো, জেসিকা ও শ্যালাবিও এবং ভেনিস হতে আগত একজন দুতের 

প্রবেশ । 

বাসানিও। হুস্বাগতম লরেঞো ও শ্যালারিও। আমার নবসমৃদ্ধ যৌবনের সমস্ত 
শক্তি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি তোমাদের । পোঁশিয়া, আমার শ্বদেশবাসী ও প্রিয় 
বন্ধুদের আহ্বান করে| । 
পোঠ্রিয়া। আমিও আমার সাদর অভ্যর্ঝনা জানাচ্ছি। 
লরেঞ্ডো। ধন্যবাদ তোমাদের । আসলে এখানে আসার কিন্তু আমার কোন 
উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু হঠাৎ পথে শ্যালারিওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে 
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এখানে আসার জন্য আমকে অনেক করে এমনভাবে অন্থরোধ করল যে আমি 

না বলতে পারলাম না। তার সঙ্গে এখানে না এসে পারলাম না । 

স্যালাবিও। হ্যা, আমি তাই করেছিলাম । আর তার কারণও ছিল। মাননীয় 

্যাপ্টনিও ওকে তোমার কাছে আসতে বলেছিলেন। 

(ব্যাসানিওকে একটি পত্র দান করল ) 
ব্যাসানিও। এই পত্র খোলার আগেই আমায় বল, বন্ধুবর খ্যান্টনিও কেমন 
আছে? 

ত্যালারিও। ভালই আছে. তবে ভার মনটা ভাল (নই । এই চিঠিটা পড়লেই 

বুঝতে পারবে তার প্রকৃত অবস্থার কথা । | 
( বাসানি9 চিঠি পড়তে লাগল ) 

গ্র্যাশিয়ানো ৷ নেরিসাঁ, অদ্ুরবততিনী ওই অতিথিকে ম্বাগত জানাও তাঁকে 
আপ্যায়নে খুশি করো । তোমার হাত দাও স্যালারিও। ভেনিসের খবর কি? 

রাজবাবসায়ী এান্টনিওর খবর কি? আমার মনে হয় উনি যদি শোনেন, 
জেসনের মত আমরা সমস্ত ভেড়ার লোম দিয়ে দিয়েছি, আমর! সাফল্য লাভ করেছি 

তাহলে উনি নিশ্চয় খুশি হবেন। 

্ালারিও। কিন্তু ভাই, তোমরা সাফল্য লীভ করার সময় উনি যথাসর্ধন্থ 

হারিয়েছেন । 

পৌশিয়।। এই পত্রের মধ্যে এমন কিছু অবাঞ্থিত কুটিল বিষয়বস্তু আছে 
যা ব্যাসানিওর মুখখানীকে বিবর্ণ করে তুলছে । নিশ্চয়ই ওর কোন প্রিম়বন্ধুর 

জীবনাবসান ঘটেছে তা নাহলে জগতে কী এমন ঘটনা থাকতে পারে যা একজন 

সহজ স্বাভাবিক মানুষকে এত তাড়াতাড়ি বদলে দিতে পারে। একি ওর 
মুখখানা ক্রমশই আরও খারাপ হয়ে উঠছে কেন! আমার কথ! শোন বশসানিও, 
আমি তোমার অর্ধাঙ্গিনী ; এই পত্রে যদি কোন শোক দুঃখের কারণ থাকে তাহলে 

তারও অর্ধেক আমার প্রাপা। 

বাসানিও। হুন্দরী পোখিয়া! চিঠিতে কিছু অগ্রিয় কথা আছে। শোন 

প্রিয়তমা, আমি যখন প্রথম প্রেম নিবেদন করি তোমার কাছে তখন তোমায় 

আমার কি আছে না আছে সব বলেছিলাম। যেহেতু আমি একজন 
ভদ্রলোক, কোন সত্যই গোপন করিনি তোমার কাছে। আমার অবস্থা যে 

তখন একেবারে নিঃস্ব ছিল, আমার কোন মুল্য বা যোগ্যতা! কিছুই ছিল ন 

সে কথাও তোমায় বলেছিলাম । তা না হলে কখনে! নিজের স্থার্থসিদ্ধির জন্য 



মার্চেট অফ ভেনিস ৪৬৫ 

আমি আমার এক প্প্রিক্ম বন্ধুকে তার শব্রর কবলে ঠেলে দ্ৰিতাম না । এই 

চিঠিটা যেন আমার সেই বন্ধুণ আহত ও ক্ষতবিক্ষত দেহের প্রতীক যার 
প্রতিটি ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। কিন্তু এটা সত্যি স্তালারিও? এ্যান্টনিওর 

ব্যবপাগত সব পরিকল্পনাই কিব্যর্থ হয়েছে? কেবল একট! জাহাজেরই ক্ষতি 
হয়নি? ত্রিপলিপ, মেক্সিকো, ইংল্যাণ্ড, লিসবন, তুকাঁ ও ভারত হতে আগমনরত 
একট! জাহাজও কি বণিকনিধনকারী সেই ভয়াবহ গুপ্ত শৈলের মারাত্মক আঘাত 

থেকে পরিত্রাণ পায়নি ? 

স্ত/লারিও | একটাও না। তাছাড়। আমার ভয় হচ্ছে, এখন গ্যাণ্টনিও 

টাকাটা শোধ করে দ্বিতে চাইলেও ইহুদী টাক! নেবে না। মানুষের 

বেশখাবী এমন কোন লোভী শয়তানকে আমি আগে কখনো দেখিনি। 

সে এখন দিনরাত্রি ডিউকের কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করছে আর বলছে 

ধদি সে স্থবিচার না পায় তাহলে সে বলে বেড়াবে বাজো স্বাধীনতা বলে কোন 

জিনিস নেই। স্বয়ং ভিউক, কুড়িজন. ব্যবসায়ী ও বন্দরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি 

সকলে তাকে অনেক বুঝিয়েছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে বগ্ডের যথাযথ শতপালনের 

দ্রাবি থেকে বিচ্যুত করতে পারেননি । 
জেসিকা । যখন আমি বাবার কাছে ছিলাম, তখন তাকে আমি তার স্বজাতি 

তুবাল ও চুসের কাছে বলতে শুনেছি, বগ্ডের কথামত খণশোধ না করলে পরে সেই 

টাকার কুড়িগুন পেলেও নেবেন না, উনি এ্যাণ্টনিওর গা! থেকে মাংস ছাড়া আর 

কিছুতেই তৃপ্ত হবেন না । 

পোশিয়া। তোমার প্রিয়বন্ধু এই বিপদে পড়েছেন? 

ব্যাসানিও। আমার প্রিয়তম বন্ধু এবং মহস্তম দয়ালু বাক্তি; অক্লাস্ত পরোপকারী । 

এমনই একজন যার মধ্য বদান্ততা নামক প্রাচীনতম রোমানগুণ সারা ইতালির 

মধ্যে সবচেয়ে বেশী মাত্রায় মু্তি। 

পোখিয়া। কত টাকার খণ তিনি ওই ইনুদীর কাছে করেছেন? 

ব্যাসানিও। তিন হাজার ডুকেট আর তিনি এ খণ করেছেন আমারি জন্যে | 

পোশিয়া। তাতে কি হয়েছে, তিন হাজারের পরিবর্তে ছ" হাজার ডুকেট 

দিয়ে বগুটা ছি'ড়ে ফেল। ব্যাসানিওর দোষে এ ধরণের একজন মহান 

বন্ধুর একগাছি কেশেরও যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য দরকার হুলে ওই 
টাকার দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ দিয়ে দাও। প্রথমে গীর্জায় গিয়ে আমাদের 

বিয়ের কাজটা সেরে ফেল, তারপর ভেনিসে তোমার বন্ধুর কাছে ছুটে 
১ ৩৩ 
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বাও। কারণ তা না হলে তুমি কখনই শান্ত মনে পোশিয়ার শয্যাসঙ্গী 
হতে পাবে না। এই খণের কুড়িগুণ পরিমাণ অর্থ তোমায় দেওয়া 

হবে। এই সামান্ত খণ পরিশোধ করে তোমার বন্ধুকে মুক্ত করে নিযে 
আসবে । তোমরা না আসা পর্বস্ত এই অন্তর্বতাঁকাল সময়ে নেবিসা আর 

আমি কুমারী ও বিধবার মত দ্দিন যাপন করব। যাই হোক এস, আজ 
তোমার বিয়ের দিন, তোমাধ বন্ধুদের আদর আপ্যায়ণ করে আনন্দ 

উত্সব করো। তোমাকে অনেক মুল্য দিয়ে কেনা হয়েছে, সুতরাং আমি 

গভীরভাবেই ভালবেসে যাব। কিন্তু তোমার বন্ধুর চিঠিটা পড়তঃ কি 
লিখেছেন শুনি? 

ব্যাসানিও। (পড়তে লাগল ) প্রিয় ব্যাসানিও, আমার সব জাহাজ ডুবে 
গেছে, আমার পাঁওনাদাররা সকলেই নির্মম হয়ে উঠেছে আমার প্রতি। 

আমার ভূসম্পত্তির অতি সামান্তই অবশিষ্ট আছে। তার উপর ইহুদীর কাছে 
যে ধণ্ড সই করেছিলাম তার পময়সীমা পার হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু 
তা আর শোধ করা সম্ভব না, সেইহেতু আমার বাচার আর কোন আশা 
নেই। স্থুতরাং তোমার আমার মধ্যেও সব খণ পরিশোধ হয়ে গেল । তুমি 

এখন মুক্ত। তবে মৃত্যুর আগে শুধু একবার যদি তোমায় দেখতে পেতাম । 
এই সব কিছু সত্বেও তুমি তোমার আনন্দ উপভোগ করে যাও। আমার 

প্রতি তোমার ভালবাসার খাতিরে যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আসতে না পার, 

তাহলে আমার চিঠি পড়ে আমার অনুরোধে বাধ্য হয়ে আসার চেষ্টা 

করো না। 

পোৌঁশিয়া। হে প্রিয়তম, সব কাজ ফেলে রেখে এখনি চলে যাও । 

ব্যাসানিও। তোমার যখন আমি অনুমতি পেয়েছি আমি খুব তাড়াতাড়ি চলে 

যাব। তবে আমি এখানে আবার ফিরে না আসা পর্যস্ত অর্থাৎ তোমার আমার 

মিলনের আগে আমি কোন আরামশয্য। স্পর্শ করব না অথবা কোন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম 
গ্রহণ করব না । (সকলের প্রস্থান ) 

তৃতীয় দ্বশ্ঠ। ভেনিস। রাজপথ । 

শইলক, সোলানিও, এ্যাপ্টনিও ও জেলরক্ষকের প্রবেশ 
শাইলক। মাননীয় জেলরক্ষক, ওর অপরাধের দিকট| দেখুন, আমাকে টাকা 
নেবার কথ! আর বলবেন না__এই মৃূর্খটা বিনা সুদে টাকা ধার দিত। 
এ্যান্টনিও। আমার কথা শোন শাইলক। ্ 
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শাইলক। আমি চাই আমার বগ্ড অন্থসারে শর্তপালন। এই ৰঞ্জের বাইরে 
কোন কথা বলে! না। এর আগে বিনা কারণেই তুমি আমাকে কুকুর বলে 
ভাকতে । ঠিক আছে, যেহেতু আমি কুকুর, আমার দংশনের জন্য সাবধান 
হও। আশা করি ডিউক আমার প্রতি সুবিচার করবেন। কিন্তু আমি 
আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, আপনি জেলরক্ষক হয়ে দুষ্টবৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, 
কারণ আপনি ওর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে ওর গ্রতি পক্ষপাতিত্ব 
করেছেন। 

এ্যা্টনিও। আমি অহ্গরোধ করছি, আমার কিছু কথা আছে, তুমি 
শোন। 

শাইলক। আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না। আমি শুধু আমার 
বণ্ডের কথামত কাজ চাই। হ্ৃতরাং আব কোন কথা বলো না। দেখ, আমি 
দেখেশুনে কাজ করতে চাই, আমি বোকার মত এমন কোন অহেতৃক অন্ধত্ব 
বা ছুর্বলতার পরিচয় দিতে চাই না যাতে পরে খুষ্টানদের কাছে আমান কোন 
দুঃখ বা অন্ুশোচন! করতে হয়। স্থৃতরাং আমার পিছু পিছু আর এস না। 
আমি তোমার কোন কথ! শুনব না। আমি আমার বণ্ডের শর্তপালন 

চাই। ৃ্ 

সোলানিও। ও হচ্ছে একটা হৃদয়হীন নিষ্ঠুর জন্ত যে মানুষের মাঝে মাস্ুষ বলে 
চলে যাচ্ছে। 

এ্যা্টনিও। ও যেখানে যায় যাক। আমি আর বুথ! কোন আৰেদন নিবেদন 

জানাব না । .আসলে ও আমার জীবন চাল্প ; ওর যুক্তি আমি জানি। ওর খণ 

শোধ করতে পারেনি এমন অনেক খণগ্রস্ত লোককে আমি ওর কবল থেকে 

বাচিয়েছি। ও সেইজন্ত আমায় ঘ্বণা করে। 

সোলানিও। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি ডিউক কখনই তার দাবি মেনে 

নেবেন না । 

গ্যাপ্টনিও। কিন্তু ডিউক ত আইনের গতিকে রোধ বা অস্বীকার করতে 

পারেন না। দেখ, আমাদের এই ভেনিস শহরে বহু বিদেশি আমাদের সঙ্গে 
ধন্সম্পত্তি নিয়ে বাস করে। কিন্তু ষা্দ তাদের ধনসম্পদের কোন নিরাপত্র 

না থাকে তাহলে রাষ্ত্রে ন্তায়বিচার ণেই বলে লোকে অভিযোগ তুলবে। 
কারণ এই শহরের মধ্যে ষে সব ব্যবসা বাণিজ্য বা লাভক্ষতির কারবার 

চলছে তাতে আছে রিভিন্ন জাতির সক্রিয় অংশ। স্তরাং যাও, আমার আর 
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পরিত্রাণ নেই। বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতির চিস্তা আর ছুঃখে শরীর আমার এমন ভেঙ্গে 

পড়েছে ষে আগামীকাল যদি আমার বক্তপিপাস্থ মহাঁজনকে এক পাউণ্ড মাংস 

আমার গ! থেকে কেটে দিই তাহলে আমি আর বাঁচব না। যাই হোক, চলুন 

জেলরক্ষক, ঈশ্বরের কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা ব্যাসানিও যেন ঠিক সময়ে 

এসে তার খণশোধের ব্যাপারট। নিজের চোখে দেখে । তার পর আমার জীবন 

যায় যাক। ( পকলের প্রস্থান ) 

চতুর্থ দৃশ্য । বেলম'ত । পোশিয়ার বাড়ি। 

পোশিয়া, নেবিসা, লবেঞ্জো, জেসিকা ও বালথাসাবের প্রবেশ 

লরেতো । ম্যাডাম, আমি আপনার মুখের সামনে বলছি বলে কিছু মনে 
করবেন না। আপনার স্বামীর অন্পস্থিতিতে আপনি যে ভালবাসার পরিচয় 

দিয়েছেন তা সতিই মহৎ এবং এক এশ্বরিক মহিমায় মহিমান্িত। কিন্ত 

আপনি যদি জানতেন শুধৃমাত্র এক প্রথাগত বদান্ততাঁর বশবর্তী হয়েই 

আপনার স্বামীকে একজনের মুক্তির জন্য আপনি পাঠাননি, ধার প্রতি সম্মান 

প্রদর্শন করার জন্য এবং যাকে খণমুক্ত করার জন্য আপনি আপনার 
স্বামীকে পাঠিয়েছেন তিনি একজন প্রকৃত ভদ্রলোক এবং তিনি আপনার 

স্বামীকে কত গভীরভাবে ভালবাসেন তাহলে সত্যি সত্যিই গবিত হতেন 
আপনি । 

পোশিয়৷। জীবনে আমি কখনো কোন ভাল কাজ করার জন্ত কোন গর্ব 

বা অনুশোচনা করিনি । এবারেও আমি কোন অন্থশোচনা করব না এ নিয়ে । 
এতে গর্বেরই বা কি আছে! যার! পরম্পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা সহচররূপে একপঙ্গে 
দিনরাত মেলামেশা! করে আর সময় কাটায় একই প্রেমের বোঝা ছুজনে 

সমানভাবে বহন করে পরম্পবের প্রতি, তারা নিশ্চয়ই সমান অনুপাতে 

সন্ধ্যবহার ও সদাচরণ আশ! করবে পরম্পরের কাছ থেকে । তা যদি হয় 

তাহলে গ্যান্টনিও আমার ম্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে আশা করবেন আমার 

স্বামী তাকে আপন আত্মার মতই ভালবাসবেন। তা যদি হয়, তাহলে 

আমাদের আপন আত্মার মত প্রিয় একজন মহাত্মাকে এক নারকীয় নিষ্ঠরতার 

কবল থেকে মুক্ত করার জন্য কী এমন 'খরচ করেছি? এটা ষেন মনে 
হচ্ছে আমি নিজেকে নিজের প্রশংসা করছি। সুতরাং আর না। অন্ত 

কথা আছে, শোন । লরেঞ্জো, আমি আমার ন্বামী ফিরে না আসা পর্যস্ত 

আমার এই বাড়ির সব ভার তোমার উপর দিতে চাই। কারণ আমি 

রা পি, 
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ভগবানের 'কাছে গোপনে এক শপথ করেছি, আমাদের হ্বামীরা ফিরে 

না আসা পর্যন্ত আমরা এক জায়গায় ধ্যান আর উপাসনার মধা দিয়ে 

দিন কাটাব। এখান থেকে ছুই মাইল দুরে এক মঠ আছে, আমরা 
সেখানেই থাকব, একমাত্র নেরিসাই আমার পরিচর্যা করবে। তোঁমার 
প্রতি আমার স্নেহ ভালবাসার দ্বাবিতে এবং আমার প্রয়োজনেব তাড়নায় 

যে ভার আমি তোমার উপর দান করলাম, আশা করি তুমি তা অস্বীকার করবে 
না গ্রহণ করতে। 

লরেঞ্জো। ম্যাডাম, আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে আপনার আদেশ পালন 

করে চলব । 

পোশিয়।। আমার সব লোকজন আগে থেকেই আমার এই মনোবাসনার 
কথা জানে। তারা সকলে আমার ও আমার স্বামীর জায়গায় তোমাকে ও 

তোমার স্ত্রী জেসিকাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে মেনে চলবে। "স্থতরাং এখন 

বিদায়; আবার আমাদের দেখা হবে। 

লবেঞ্জো। ঈশ্বর আপনাদের সুচিন্তা আর সুসময় দান করুন। 

জেসিকা । আমিও আমার অন্তরের সঙ্গে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাকে । 

পোশিয়া। তোমার শুভেচ্ছার জন্য তোমায় ধন্যবাদ । খুশির সঙ্গে তোমার 

শুভেচ্ছা আমি গ্রহণ করছি এবং তোমাকেও তা দান করছি। বিদায় 

জেসিকা । (জেসিকা ও লরেঞ্জোব বিদ্রায়) এখন শোন বালথাসার, আমি 
তোমাকে এ পর্যন্ত সৎ এবং সত্যবাদী বলেই জানি এবং আশা করি 
এক্ষেত্রেও তোমার সততার কোন অভাব হবে না। এই চিঠিটা নিয়ে 

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পছুয়ায় চলে ষাও। সেখানে গিয়ে আমার খুড়তুতো 

ভাই ডক্টর বেলারিওর হাতে এই চিঠিটা দেবে। দেখবে সে ঘষে চিঠি ও 
পোষাক দেবে তা যথাসম্ভব শীগগির ভেনিসের বন্দরে পিয়ে আসবে । বেশী 

কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করবে .না, চলে যাও। তুমি ফেরার আগেই আমি 

সেখানে গিয়ে হাজির হব। 

বালথাসার। যতদুর সম্ভব দ্রুতগতিতে ধাব মা । 

পোশিয়!॥ চলে আয় নেরিস। আমি এখন কি করব তা তুই জানিস 
না। তবে আমাদের স্বামীর সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি আমাদের দেখা হবে 

যে তারা তা ভাবতেই পারবে না। 

নেরিসা। তাদের সঙ্গে দেখা হবে আমাদের ? 
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পোশিয়া। তারা আমাদের দেখবে নেরিসা, কিন্ত দেখবে আমাদের এমন 

বেশে এবং এমন গুণে ভূষিত, যে বেশভৃষ! আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব 
না এবং তারাও ভাবতেই পারবে না। আমরা ছুজনেই ষখন পুরুষ সাজব 

তখন তোমার উপর কথায় কথায় বাজী রাখব। ছুজনের মধো আমিই 

হৰ দেখতে বেশী ক্বন্দর এবং বীরত্বের সঙ্গে একটা ছোরা রাখব আমার 
কাছে। কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিলে মানুষকে দেখতে বা তার কথ 
শুনতে যেমন লাগে আমাকে দেখে বা কথা শুনেও তেমনি লাগবে । আমার 

নারীস্থলভ গতিভঙ্গিমাকে পরিণত করব বীর পুরুষের পদক্ষেপে । অহঙ্কারী 
ব্বকের মত কত সব সাহসের কথা বলব, আর বলব আশ্চর্য অথচ মিষ্টি 

অজন্্ মিথ্যা কথা, যেমন ধরো, কত সম্থাস্ত ঘরের মেয়েরা আমায় 

ভালবাসতে চেয়েছে, অথচ আমি প্রত্যাখ্যান করেছি তাদের প্রেম আর 

সেই প্রত্যাখানের আঘাত তারা সইতে না পেবে দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে যেতে 

। ষেতে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু আমি কীই বা করব, আমার কিছু করার 
ছিল না। তবু বলব এভাবে তাদের প্রাণবিয়োগ না হলেই আমি থুশি 
হতাম। প্রায় বিশটা এই ধরণের মিথ্যা কথা আমি বলব। আমায় দেখে 
শুনে লোকে ঠিক বলবে স্কুলে ভি হওয়ার পর বারো মাসের মধ্যেই আমি 
পড়াশুনো৷ ছেড়ে দিয়েছি। কত দুষ্টু বৃদ্ধি আর ছলচাতুরী আমার মাথায় 
যেন গজগজ করছে আর এর সবগুলোই আমি তখন প্রয়োগ করব। 

নেরিসা। কিন্ত কেন আমরা পুরুষ মানুষ সাজতে যাব? 

পোশিয়া। বাঃ তৃই ত বেশ প্রশ্ন করছিস। তুই তাহলে কিকরে 
ঘ্নোভাবীর কাজ করবি? যাই হোক চল, আমি তোকে আমার সৰ 

পরিকল্পনা খুলে বুঝিয়ে বলব। পার্ক গেটে আমার জন্য ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষ। 

করছে। খুব তাড়াতাড়ি চলে আয়। আজ আমাদ্দের অবশ্ঠুই কুড়ি মাইল 
পথ পার হতে হবে। ( সকলের প্রস্থান ) 

পঞ্চম দ্বশ্ট | বেলম'ত। বাগান । 

ল্যান্সলট ও জেসিকার প্রবেশ 

ল্যাব্গলট ৷ সত্যি বলছি, পিতাদের পাপ তাদের সন্তানদের উপর বর্তায় 

আর সেই জন্যেই আমি সত্যি বলছি তোমাকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে। 
দেখ, আমি সব সময় তোমার সঙ্গে সরল সহজ ব্যবহার করে এসেছি। 

এবারেও আমি তেমনি সরলভাবেই বলছি, তোমার বাবা খুবই রেগে 
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গেছেন। স্থতরাং আনন্দ করো, কারণ তুমি তোমার বাবার কথামত নাকি 
জাহান্নামে গেছ । তবে তোমাকে উদ্ধারের একটা মাত্রই আশ। আছে; তবে সে 
আশাট! কিন্ত এক ধরণেব অবৈধ আশা! । 
জেসিকা । সে আশাট। কি জানতে পারি কি? 

ল্যান্সলট। হা হ্যা নিশ্য়ই। তুমি আংশিকভাবে মনে করতে পার 
তোমার বাবা তোমাকে জন্ম দেননি এবং তুমি তাঁর মত ইহদীর 
মেয়েই নও। | 
জেসিকা । তা বটে, এ আশা অবৈধ আশাই বটে। তাহলে ত আমার মা পাপী 
হয় আর সেই পাপ আমার উপরেও বর্তাবে। 

ল্যান্দলট” তাহলে ত তোমার বাবা আর মা ছুদিক থেকেই তুমি গেলে । কোন 
দিকেই তোমার উদ্ধারের আশা নেই। মনে করো তোমার বাবা সিন্নার কবল 
থেকে ছাড়া পেয়ে আমি এসে পড়লাম তোমার মা! চ্যারিচডিসের কবলে। যাও, 

কোন দিকেই তোমার আর উপায় নেই। 

জেসিকা । আমার স্বামী আমায় উদ্ধাব করবেন। তিনি আমাকে খুষ্টধর্মে 

দীক্ষিত করেছেন । 

ল্যান্সলট । তাহলে ত তার দোষ আবে! বেশী। তাহলে ত আমরাও অনেক 

আগেই খুষ্টান হতে পারতাম। কিন্তু হইনি কেন জান? এতবেশী লোক 

খৃষ্টান হলে শুয়োরের দাম চড়ে যাবে। আমরা সবাই যদ্দি শৃয়োরখেকো হয়ে 
উঠি তাহলে শৃয়োরের দারুণ দাম বেড়ে যাবে। 

লরেঞ্জোর প্রবেশ 

জেসিকা । এই আমার স্বামী এসে গেছে। তুমি যাযা বলেছ আমি তাকে সব 
বলে দেব। 

লরেঞ্জো। এইভাবে তুমি যদি আমার স্ত্রীর সঙ্গে আড়ালে বসে কথা কও তাহলে 

আমি কিন্তু তোমার উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠব ল্যান্সলট | 

জেসিকা । তাই আর তোমার প্রয়োজন হবে না লরেঞ্তো।. ল্যান্সলটকে 

সঙ্গে নিয়ে আমি একটু মজা করছি। ও আমায় সরাসরি বলল, আমার 
উদ্ধারের আর কোন আশা! নেই, কারণ আমি ইন্ুদীর মেয়ে। ও আরও বলল, 
তুমি কমনওয়েলথের লোকই নও, কারণ তুমি ইহুদীদের খৃষ্টান করে শুয়োরের 

মাংসের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছ। 

লরেঞ্ো। আমাকে যদি তুমি ওকথা বলে! তাহলে আমিও তোমাকে মনে 
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করিয়ে দেব যে একজন নিগ্রো নারার গর্ভে তোমার সন্তান বেড়ে উঠ 

ল্যান্দলট। | 
ল্যান্সলট। প্রথমতঃ মনে হবে নিগ্রো নারীদের গ্রহণ করার মধ্যে আমাণ কোন 

যুক্তি থাকতে পারে না। কিন্তু সে যদি সৎ না হয় তাহলেই একথা খাটে, সে সৎ 
না হলেই তবে তার প্রতি আমার প্রত্যাশ! বার্থ হবে। 

লরেঞ্জো। সব ভাড়রাই এমনি করে কথা নিয়ে মারপ্যাচ করে। আমার 

মনে হয়, নীরবতাই হচ্ছে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের পরিচায়ক এবং তোতা-পাখিরাই 
কেবল ভাল কথা বলতে পাবরে। এখন যাও, ওদের মধ্যাহুভোজনের জন্য প্রস্তত 

হতে বলো। 

ল্যাম্পলট। হ্যা স্যার, €রা সব তৈরি, কারণ ওদেরও ক্ষধা আব পাকস্থলী 
আছে। 

লরেঞ্জো । আচ্ছা কথা কাটতে পার বুদ্ধি দিয়ে! ওদের মধ্যাহ্ন ভোজনের খাবার 

দিতে বল। 

ল্যান্সলট । তাও তৈরি স্যার | শুধু ঢাকনা দিতে বাকি। 

লরেঞ্জো। ঘাহলে তুমিই ঢাকনা দিয়ে দাও না। 

ল্যান্সলট । না স্যার, তা কিন্তু আমি করব না । কারণ আমি আমার কর্তব্য কফি 

তাজানি। তার বাইরে আমি যাব না। 

লপেঞ্জে। তবু তুমি শুধু ঝগড়া কবে যাবে প্রতিটি ঘটনাঁর সঙ্গে। আচ্ছা 
তুমি কি তোমার বৃদ্ধির সব সম্পদ এক মূহ্র্তে দেখাতে পার? আমি চাই 
তুমি এমন সরল সাদাসিধে মানুষ হও যে সব কথা সরল অর্থে নেবে। যাও, 
অন্যান্য লোকদের গিয়ে খাবার টেবিল প্রস্তুত করে মাংস দিতে বল, আমরা 

যাচ্ছি 

ল্যান্পলট । টেবিল প্রস্থত হবে, তার মাংসও ঢাকনা দিয়ে রাখা হবে; কিন্ত 

আপনাদের আসাটা নির্ভর করবে আপনাদের মজির উপব। (প্রস্থান ) 

লব্ঞ্জো। দেখছ, ওর কথাগুলো সব কেমন ঠিক খাপ খেয়ে যায়। মনে 
হয় ভাড়টা ষেন ওর স্মৃতির মধ্যে অসংখ্য কথার সৈন্য সব সময়ের জন্য তৈরি 

করে বেখে দিয়েছে। আমি জানি অনেক মূর্খ শুধু কথার জোরে কথার 

মারপ্টাচে অনেক ক্ষেত্রে জিতে যায়। তোমার কেমন লাগল জেসিকা? 

'এখন লর্ড ব্যাসানিওর স্ত্রীকে তোমার কেমন লাগছে সে বিষয়ে তোমার, মতামত 

প্রকাশ করে! । | 



মার্চেট অফ ভেনিস ৪৭৩ 

জেসিকা । এত ভাল যে তা ভাষায় প্রকাশ. করা যায় না। লর্ড 

ব্যাপানিও নিজেও সাদাসিধে সরল প্রকৃতির লোক; তার উপর এমন 

তরী লাভ করায় তিনি এই মর্তেই পাবেন স্বর্গীয় আনক্রে আন্বাদ। এ 
স্থথের মর্ম ষদি জীবনে তিনি বৃঝতে না৷ পারেন তাহলে তিনি ন্বর্গেও 

কোনদিন যেতে পারবেন না। ন্বের দুজন দেবত৷ যদি মত্যের দুজন নারীকে 

বাজী রেখে কোন খেল। খেলেন তাহলে পোশিয়া৷ অবশ্যই হবে সেই ছুজন নারীর 

অন্যতমা, কিন্তু এই সারা মর্ত্যতূমিতে তার তুলনীয় নারী কোথাও আর পাওয়া 
যাবে না। ূ 
লরেঞ্জো। স্ত্রী হিসেবে সে যেমন যোগ্যা, তোমার স্বামী হিসেবে আমিও 

তেমনি যোগ্য। 

জেসিকা । না, এ বিষয়ে তুমি আমার মতামত চাও । 

লরেঞ্কেো! । ই]হ্্যা, আমি তা চাইব। আপাততঃ এখন .খতে চল। 

জেসিক!। না, না, আমান পেটে ক্ষিদে থাকতে থাকতেই তোমাকে আমায় 

প্রশংসা করতে দাও । 

লরেক্কো । না, আমি বলছি সে প্রশংসা তুমি খাবার টেবিলে খেতে খেতে করবে। 
তাহলে তখন তুমি যা আমার প্রশংসা হিসেবে বলবে অন্টান্য খাবা? জিনিসের সঙ্গে 

মি তা সব হজমণকরে ফেলব। (সকলের স্থান ) 

চতুর্থ অস্ক 
প্রথম দৃশ্ট । ভেনিস । আদালত । 

ডিউক, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, এ্যা্টনিও, ব্যাসানিও, গ্র্যাশিয়ানো, 

স্যালারিও ও অন্যান্যদের প্রবেশ 

ডিউক । কী, খ্যাণ্টনিও 'এসে গেছে? 
এ্যান্টনিও । আম প্রস্তত হুজুর। 

ডিউক। আমি আপনার জন্য ছুঃখিত। আজ আপনাকে এমনই প্রস্তর-কঠিন 
নিষ্ঠুর প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে হবে যে হচ্ছে সম্পু্ণরূপে অমানুষ, যাঁর হৃদয়ে 

একটা দয়ামায়াও নেই। 
গ্যান্টনিও। আমি শুনেছি আপনি তার |কঠোরতাকে শাস্ত করার জন্য 

অনেক কষ্ট করেছেন। কিন্তু যেহেতু উনি গর দাবি সম্পর্কে দ্বপ্রতিজ্ঞ 

এবং যেহেতু আইনগত উপায়ে আমাকে ওর হিংসার কবল থেকে মুক্ত কর! 

সম্ভব না, আমি শুধু আমার ধৈর্য নিয়েই ওর ক্রোধের প্রচগ্ুতার সম্থথীন 
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হব। আমি আমার আত্মিক প্রশান্তির সঙ্গে ওর সকল অত্যাচার ও হিংসামিশ্রিত 

ক্রোধের বেগকে সহা করব। 

ডিউক। একজন গিয়ে ইহুদীটাকে আদালতে নিয়ে এস। 
ম্তালারিও। ও দরজার কাছে অপেক্ষা করছে হুজুর । ও এসে গেছে। 

শাইলকের প্রবেশ 

ওকে আসতে দাও, তোমরা সরে যাও। ওকে আমাদের সামনে মুখোমুখি 

দাড়াতে দাও। শাইলক, সবাই জানে আমিও তাই মনে করি, আপনি 

আপনার এই হিংসা অনেক দুর পর্ধস্ত নিয়ে গেলেও শেষ মৃহূর্তে আপনি দয়! 

এবং অনুশোচন! প্রদর্শন করবেন যে দয়া আপনার নিষ্ঠুরতার থেকে হবে 
খুবই আশ্চর্যজনক । তাছাড়া যেখানে এবং যেভাবে আপনি ওর কাছ থেকে 

জবিমান! বা শাস্তি আদায় করে নিচ্ছেন তাতে অর্থাৎ এই নিঃস্ব হতভাগ্য 

ব্যবসায়ীর গা থেকে এক পাউগ্ড মাংস কেটে নিয়ে আপনার কোন লাভ ত 

হবেই না বরং ষা লোকসান হবার তা ঠিকই হবে। তা না করে মানবিক 
সৌজন্ত ও প্রেমের ছার! প্রবৃত্ব হয়ে ও যে আথিক ক্ষতি ওকে একেবারে 
বিপর্যস্ত করে দিয়েছে তার কথা বিবেচনা করে আপনি ওর আসল টাকার 

সুদটা মাপ করুন। একজন রাজব্যবসায়ীকে সর্বসমক্ষে হেয় করে তার কাছ 
থেকে অনুশোচনা আদায় করার পক্ষে এইটাই যথেষ্ট । শুধু এ্যাণ্টনিও কেন, 
যাদের আচরণের মধ্যে সৌজন্যমুলক কোন মেছুরতা নেই, সেই সব তুর্কা 
তাতার প্রভৃতি কঠোরহদয় নিষ্ট্র নাস্তিকরা পর্বস্ত জব্দ হয়ে যাবে এতে। 
আমরা প্রত্যেকে আপনার কাছ থেকে এক সহাঙ্গৃভুতিস্চক প্রত্যুত্তর 

আশা করি। 

শাইলক। দেখুন, আমি আমার উদ্দেশ্তট পূরণের এক মহান আশ্বাস আপনার 

কাছ থেকে আশা করতে পারি। আমি আমাদের পবিত্র স্তাবাথের নামে শপথ 

করেছি, আমি আমার বণ্ডের শর্ত অনুসারে আমার প্রাপ্য আদায় করে নেব। 

এখন যদি আপনি ত। দিতে অস্বীকার করেন তাহলে আপনি আপনার এই 

রাজ্যের স্বাধীনতার সনদের উপর বিপদ ডেকে আনবেন। আপনি হয়ত 
আমায় প্রশ্ন করবেন, কেন আমি তিন হাজার ডুকেটের বিনিময়ে এক পাউও 
মানুষের মাংস নিতে চাইছি। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না! 
ধরে নিতে পারেন এটা আমার নিছক খেয়াল-_-হলো ত আপনার? যদ্দি 

আমার বাড়িতে একটা ইছুর জালাতন করে তাহলে তাকে ধরার জন্ত আমি 

॥ 
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হয়ত খুশি মনে দশ হাজার ডুকেট দান করব। আর কিছু বলার আছে? 

এমন অনেক লৌক আছে যারা শুয়োরের হা দেখতে পারে না, আবার অনেকে 

বিড়াল দেখলেই রাঁগে উন্মত্ধ হয়ে ওঠে, আবার কেউ বা বশগপাইপের গান 
শুনলে বিরক্তিতে প্রন্নাব ধারণ করতে পারে না। মোট কথা, যে ভালবাসা 

মানুষের আবেগাহ্বভূতির বাণী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবী আর তার অস্তিত্ব নির্ভর করছে 
আসক্তি ও অনাসক্তি নামে দুটো! বিশেষ চিত্তাবস্থার উপর। আমার মনে 

হয়, এবার আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন। কোন কোন 

লোক কেন শুয়োর সহা করতে পারে নাঃ কেনই বা সে নির্দোষ বিড়াল 

ব্যাগপাইপ সহা করতে পারে না_-একথার যেমন কোন যুক্তি হতে পারে 

না, শুধু এক অপরিহার্য লজ্জা আর ক্রোধের আগুনে নিজে পুড়ে অপরকে 
পোড়ানো ছাড়া যেমন অন্য কোন কারণ পাওয়া যায় না সে কাজের মধ্যে 

তেমনি আমিও আমার এ কাজের অন্য কোন যুক্তি বা কারণ দরশাতে পারি 
না আর তা করবও না। শুধু এইটুকুই বলব যে আমি আমার অন্তরে 
এ্যান্টনিওর প্রতি এক স্থায়ী ঘ্বণার বিষ পোষণ করি বলেই এই বাজে 

মামলাটায় আমি শেষ পর্যস্ত তাকে অনুসরণ করতে চাই। আপনি আপনার 

উত্তর পেলেন ত? ্ 

বাসানিও। এটা কখনই উত্তর না। তোমার অনুভুতি বলে কোন 

জিনিস নেই; তোমার এই নিষ্ঠুরতার সপক্ষে কোন যুক্তিই তুমি দেখাতে 

পার না। 

শাইলক। আমি যৃক্তি দিয়ে তোমায় সন্ত করতে বাধা নই। 

বাসানিও। দেখ, কোন মাঙ্গৃষ বা! প্রাণীকে ভালবাসতে না পারলেই তাকে মেবে 

ফেলতে হবে? মানুষ কি তাই কবে? 

শীইলক । কোন মানুষকে ভালবাসতে না পারলেও এবং তাকে খুন করতে না 

পারলেও কি তাকে ত্বণা করে ষেতে হবে? 

ব্যাসানিও। যে কোন অপরাধই প্রথমে ঘ্বণার বন্ধ হয় না। 

শাইলক। কেন, তুষ্বি কি কোন সাপকে তোমাকে ছুবার ঘংশন করতে 

দেবে? ্ 

এ্ান্টনিও। আমার অন্থরৌধ, তোমরা আর ইনুদীর সঙ্গে বৃথা কথা 
কাটাকাটি করো না। তার চেয়ে তোমরা বরং সমুদ্রতীরে গিয়ে 

ঢেউগ্ডলোকে তাদের ত্বাভাবিক উচ্চতাটাকে কমাতে বলবে, কোন নেকড়ে- 
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বাঘকে গিয়ে প্রশ্ন করবে কেন সে এক মেষমাতার কাছ থেকে তার শাবককে 

ছিনিয়ে নিয়ে তাকে শোকে সোচ্চার করে তুলেছে, তোমরা বরং কোন 
পাহাড়ের উপর গিয়ে ঝঞ্চাহত পাইনগাছগুলোকে স্তব্ধ ও নিঃশব্দ হতে বলবে, 

তোমরা বরং অন্য যেকোন কঠোর বস্তকে কোমল করার জন্য চেষ্টা কববে। 

কিন্তু ওই ইহুদীর কঠিনতম অন্তরকে নরম কবার (কান চেষ্টা করবে না। 
স্থতরাং তোমাদের কাছে আমার কাতর মিনতি, ওকে আর কোন অনুরোধ 

করো না, কোন কথা বলো না। শুধু সহজভাবে বিনা বাকাবায়ে আমাকে 
বিচাবের রায়মত কাজ কবতে দাও আর ওই ইহুদীকে তার ইচ্ছা পুরণ করতে 
দাও। 

বাসানিও। তোমার তিন হাজার ডুকেটের পরিবর্তে এই ছয় হাজার ডুকেট 
নিচ্ছি । 

শাইলক। যদি প্রতিটি ডুকেটের বদলে ছয় হাঁজার ডুকেট করে দাও তাহলেও 
আমি তা “নব না। আ:ম শুধু বণ্ডের শর্তপালন চাই । 

ডিউক। আপনি যদি কাউকে দয়া না করেন তাহলে কেমন কবে আপনি 

ঈশ্বরের দয়া আশা করবেন ? | 

"শাইলক। আমি যদি বোন অন্তায় করে না থাকি তাহলে আমি কোন 

শান্তিকে ভয় করব কেন? 'আপনাদের মধ্যে অনেক ক্রীতদাস আছে যাদের 

আপনার! গাধা, কুকুর আর খচ্চবদের মৃত নির্মমভাবে খাটান* কারণ আপনারা 

তাদেৰ কিনেছেন। যদি আমি বলি, ওই সব জ্রীতদাসদের মুক্তি দিন, 

আপনাদের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে তাদেণ বিয়ে দিনঃ অপরিমিত বোঝার 

ভাবে ভারাক্রান্ত করে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলবেন না, তাদের 

বিছানাগুলোও আপনাদের বিছানার মত নরম হয়ে উঠুক এবং একই 
মশলার দ্বারা তাদেন খাবারও রান্না হোক, তাহলে আপনারা ঠিক উত্তর 

দেবেন, ওই সব ক্রীতদাসর আমাদের । আমিও তেমনি উত্তর দিচ্ছি, ষে 
এক পাউও মাংসের আমি দাবি করছি তা আমি বেশ রীতিমত টাকা দিয়ে 

কিনেছি । স্থতরাঁং সেটা আমার এবং আমাকে সেটা পেতে হবে। যদ্দি 

আমাকে আমার এই প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করেন তাহলে ধিক আপনাদের 

আইনে । তাহলে বলব ভেনিসে আইনের বিধানের কোন মুল্য নেই। অতশত 

জানি না, আমি আপনাদের সামনে বিচারপ্রার্থী ; উত্তর দিন, স্পষ্ট বলে দিন সে 
বিচার পাব কি না। 
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ডিউক। ডক্টর বেলারিও নামে একজন স্থপপ্ডিত আইনবিদকে এই মামলায় 
চূড়ান্ত রায় দেবার জন্য আমি ডেকে পাঠিয়েছি; তিনি না আসা পর্যস্ত আমি 
আমার ক্ষমতাবলে আদালতের কাজকর্ধ সাময়িকভাবে বদ্ধ বেখে দিচ্ছি । 

স্তালারিও। হুজুর পদুয়! থেকে ডক্টর বেলাবিওব্ চিঠি নিয়ে একজন দূত এসে 
বাইরে অপেক্ষা করছে। 

ডিউক। চিঠিটা নিয়ে এস আর দ্ূতকেও ডেকে আন। 
ব্যাসানিও। আনন্দ করো এ্যাণ্টনিও । এখনে! সাহস অবলম্বন কবো। ইহুদীটা 
যদি চায় আমি আমাব রক্ত মাংস হাড় সব দেব; কিন্তু তোমাকে আমার জন্য 

এক ফোটা রক্তও ফেলতে দেব না । 

এ্াণ্টনিও। আমি বলিণ ভেড়ার মত মৃত্যুব মুখোমুখি দাড়িয়ে আছি। 
অশক্তবৃস্ত ফলের মত অকালে ঝরে পড়েছি মাটিতে । সুতরাং আমাকে 
মরতে দাও। তোমাকে এখন বাঁচতে হবে ব্যাসানিও এবং বিশেষ করে 

মৃত্যুর পর আমার সমাধির উপবে আমার ম্মতিকথা লিখতে হবে 

তোমায়। 

কোন এক উকীলের কেরাণীর বেশে নেরিসার প্রবেশ 
ভিউক। তুমি পছুয়া থেকে এবং বেলারিওর কাছ থেকে আসছ ? 

নেরিপা। হ্যা ঠিক তাই হুভুর। বেলারিও আপনাকে অভিবাদন, 

জানিয়েছেন। (চিঠি দিল) 
ৰাসানিও। কেন তুমি অমন করে ছুরিতে শান দিচ্ছ? 
শাইলক। ওই দেউলে লোকটার কাছ থেকে আমার খণের টাক! কেটে 

নেবার জন্য | 

গ্র্যাশিয়ানো। তুমি এ ছুরি শান দিচ্ছ কোন পাথরে নয়, তোমার হিংসাছুষ্ 

আত্মার তীক্ষতার দ্বারাই তা শান দিচ্ছ। কোন পাথর তোমার ছুরিকে 

তীক্ষত। দান করতে পারে না। তোমার হিংসা এত তীক্ষ যে সে তীক্ষতার 

অর্ধেকও কোন ঘাতকের কুঠারে নেই। কোন প্রার্থনাই কি তোমার কঠোর 

হৃদয়কে বিদ্ধ করতে পারে না? 

শাইলক। না। তোমাদের জ্ঞানবৃ দ্ধির ছার! তৈরি এমন কোন জিনিসই আমার 

হৃদয়কে বিদ্ধ করতে পারবে ন।। | 

গ্র্যাশিয়ানো ৷ তুমি জাহান্নামে যাও স্বণ্য কুকুর! তোমার জন্য যদি 

ন্যায়বিচার অভিযুক্ত হয়ত হোক। তোমাকে দেখে আমার ধর্মবিশ্বাসের 
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ভিত্তিটা কেঁপে উঠছে এবং আমি পীথাগোরাসের সঙ্গে একমত হতে বাধ্য 
হৃচ্ছি। আম বিশ্বাস করছি, পশুদের আত্ম! মানুষের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হয় । 
তোমার জঘন্ত আত্মাটা এর আগে ছিল কোন এক নেকড়ের যার আত্মাট! 

নবহত্যার জন্য ফাসিকাঠে ঝুলতে যাবার পথে পালিয়ে ষায় এবং যখন তুমি 

অন্ধকার মৃত্যুর গহ্বরে শায়িত ছিলে তখন সেই নেকড়ের আত্মাটা ঢুকে পড়ে 
তোমার মধ্যে। তা না হলে তোমার কামনা বাসনাগুলেো নেকড়ের মত 

এমন রক্তলোলুপ আর ক্ষুধিত হত না, অথবা দাড়কাকের মত এত লোভী 

ও ধূর্ত হত না । 

শাইলক | তুমি আমার যত নিন্দীই কর না কেন তাতে আমার বণ্ডের এই সীলটা 
উঠে যাবে না। এত জোরে চীৎকার করে তুমি শুধু শুধু তোমার বৃকের ও 

ফুসফুসের ক্ষতি করছ, তোমার বুদ্ধি একেবারে খারাপ হয়ে গেছে সেটা সারিয়ে 
তোল হে ছোকরা । তা না হলে তা একেবারে রসাতলে যাবে। মনে রেখো, 

আমি এখানে আইনের জন্য দাড়িয়ে আছি। 

ডিউক। এই চিঠিতে বেলারিও একজন তরুণ আইনবিদকে আমাদের ্ 
আদালতের জন্য স্পারিস করেছেন । কোথায় তিনি? 

নেরিসা। তিনি নিকটেই আছেন। তিনি জানতে চাইছেন আপনি তাকে 

এখানে আসতে অনুমতি দেবেন কি না। 

ভিউক। সানন্দে বিশেষ আত্তরিকতাঁর সঙ্গে আমি তাকে আহ্বান জানাচ্ছি। 
তিন' চার জন এগিয়ে গিয়ে তাকে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে এখানে নিয়ে এস। 

ইতিমধ্যে আদালতে বেলারিওর চিঠিটা পড়া হোক । 

কেরাণী। (পড়তে লাগল) আপন মহিমার দ্বারা আপনি আমার 

অসামর্ধ্যের কথা উপলব্ধি করবেন এই কারণে যে, আমি যখন আপনার চিঠি 
পাই তখন আমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু ঘটনাক্রমে আপনার দত 

আসামাত্র বালথাজার নামে রোম হতে আগত এক তরুণ আইনবিদ আমার 
বাড়তে আমায় ভালবেসে দেখতে আসেন। আমি তাকে ইহুদী ও 

ব্যবসায়ী এাণ্টনিওর মধ্যে চলতে থাকা মামলার মুল কারণের সঙ্গে তাকে 

ভালভাবেই পরিচয় করিয়ে দিই। আমরা দুজনে একসঙ্গে অনেক আইনের 

বই ঘশটি। আমার সঙ্গে তিনিও এ ব্যাপারে একমত । এই মত আবার তার 

পাপ্ডিত্যের ছারা এমনই সমৃদ্ধ যে আমি তার সঠিক পরিমাপ করতে পারব 

না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে আমি আপনার অন্ুরোধমত যেতে না পারায় 
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আমার পরিবর্তে উনি গিয়ে আপনার অনুরোধ রক্ষ/ করবেন। আমার 

অন্থরোধ, ওর বয়সের তারুণ্য যেন গুকে ওর যথাযোগ্য সম্মান গ্দর্শনের 
পক্ষে কোন বাধা স্ষ্টি না কবে। একথা আমি এই জন ব্লছি যে, এর 
আগে কখনো কোন তরুণ যুবকের দেহের উপর এমন পাকা মাথ! দেখিনি । 

আমি আশা করি আপনি তাকে বরণ করে নেবেন এবং এই ভারট1 আমি 
আপনার উপরেই ছেড়ে দিলাম। ও"র বিচারকার্যই সর্বসমক্ষে প্রমাণ করে 
দ্বেবে উনি আমার এই প্রশংসার কতখানি যোগ্য। 

বিশিষ্ট আইনবিদ্ের বেশে সজ্জিত বালথাজাররূগী পোখিয়ার প্রবেশ 

ডিউক | বেলারিও কি লিখেছেন আপনারা তা শ্ুনলেন। এবার মনে 
হচ্ছে সেই আইনবিদি এসে গেছেন। আমাকে. আপনার হাত দিন) 
আপনি প্রবীণ আইনজ্ঞ বেলারিওর কাছ থেকে আসছেন? 

পোশিয়া। আজ্জে হ্যা। | 

ভিউক। আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আপনি আপনার আসন 

গ্রহণ করুন। যে বিবাদ আজ এই আদালতের একমাত্র বিচার বিষয় 
আপনি তার সঙ্গে পরিচিত ? 

পোশিয়া । হ্যা, আমি সে বিবাদের কারণ ভালভাবেই জানি। আমি 
জাঁনি কে সেই ইহুদী আর কে সেই ব্যবসায়ী। 
ডিউক । এ্যান্টনিও এবং বৃদ্ধ শাইলক দুজনেই এখানে দাড়িয়ে আছে ॥ 
পোশিয়া। আপনার নাম কি শাইলক ? 

শাইলক। শাইলক আমার নাম। ্ 
পোশিয়া। আপনার মাম্লাটা বড় অদ্ভুত ধরণের। তথাপি ভেনিসের 

প্রচলিত আইন আপনার দাবি অস্বীকার করতে পারে না। আপনি তাহলে 
ও"র বিপদসীমার মধ্যে রয়েছেন। তাই নাকি? 

গ্ান্টনিও। উন তাই বলেন। 

পোথিয়া। আপনি কি বগুটাকে স্বীকার করেন? 

পরযান্টনিও। হ্যা আমি তা করি। 

পোখিয়৷ । আমার কথা শুনুন ইন্ুদী, আপনি সদয় হোন। 

শাইলক। কেন, কিসের জন্য দয় দেখাতে হবে বলুন আমাকে । 
পোথিয়া। দয়ার গুণ কখনো বৃথা যায় না। এই দয়া আকাশ থেকে ঝরে 

পড়া বুষ্টিধারার মত স্বর্গ থেকে মতে ঝরে পড়ে। ছুদিক থেকেই এই দয়া 
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আশীরবাদধ্। দয়া যে দান করে সেও যেমন ধন্য হয় ষে গ্রহণ করে সেও 
তেমনি ধন্য হয়। এই দয়ার শক্তি অপরিশীম। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ও 
রাজমুকুট ভূষিত রাজা সম্রাটদের রাজদণ্ডে ক্ষমতা খুবই ক্ষণস্থায়ী; ভীতি ও 

বাহাড়ম্ধর থেকেই এ ক্ষমতার উৎপত্তি। কিন্তু দয়ার ক্ষমতা আরও অনেক 

বেশী; এই দ্রা অনেক সময় স্বয়ং রাজা মহারাজাঁদের অস্তবেব সিংহাঁসনেও 

একাধিপত্য করে ; এই দয়। সর্বগুণসম্পন্ন ঈশ্ববেরই এক অংশ। যখন কোন 

বিচারক তার ন্যায়বিচারের দয়াগুণের দ্বার সমৃদ্ধ করে তোলেন তখন তাকে 

দেবতার মতই মনে হয়। স্ুৃতবাং হে ইহুদী, য'দও আপনি ন্যায়বিচার চান 

তথাপি একথা মনে রাখবেন যে, শুধু ন্যায়বিচারের পথে কেউ কখনো 

মোক্ষলাভ করতে পারে' না। তার জনা ঈশ্বরের কাছে দয়া ভিক্ষা করতেই 
হবে। ঈশ্বরের কাছে আমরা ষে দয়া প্রার্থনা করি তা আমাদের এই শিক্ষাই 

দেয় ষে আমাদের সকলকে আগে দয়ার কাজ করা উচিত, সকল মানুষকে 

দয়! করা উচিত। তা যাঁদ না করি তাহলে ঈশ্বরের কাছ থেকেও আমরা 

কোন দয়া পাব না। আমরা এই সব কথ! বলার অর্থই হলো আপনার 

ন্যায়বিচারের কাধটাকে আপনি একটু প্রশমিত করুন। তা যদি না করেন 
তাহলে ভেনিসের আদালত আইনের কঠোর বিধান অনুসারে ওই সওদাগরের 

উপর উপযুক্ত দণ্ড বিধান করবে। 
শাইলক। আমি কি করব না করব তা আগেই বলে দিয়েছি। আইনের 

কাছে আমি স্থবিচার চাই। আমি আমার বণ্ডের শরভঙ্গের শাস্তি 

চাই। 
পোশিয়!। উনি কি খণের টাকা পরিশোধ করতে সমর্থ নয়? 
ব্যাসানিও। হা! উনি সমর্থ । তাঁর পক্ষ থেকে এই টাকা আমি আদালতে 

জম! রাখছি। এমনকি সেই টাকার ছিগুণ; যদি এতে উনি সন্তুষ্ট না হন 

তাহলে এই টাকার দশগুণ দেব ও উপরস্ত আমি আমার হাত মাথা এবং 

হংপিগ্ড দান করব। এতেও যদি উনি সন্তষ্ঠ না হন তাহলে বুঝতে হবে 

আসলে হিংসা চরিতার্থ করাই হলো ও"র উদ্দেশ্ট। আপনার কাছে আমার 
অনুরোধ একট! বড় রকমের ন্যায়ের জন্ত যদি সামান্য কিছু অন্থায়ও করতে 
হয় তা করুন এবং এইভাবে এই নিষ্ঠুর শয়তানের কুটিল কামনার ওদ্ধত্যটাকে 

খব করুন। 

পোশিয়া। তা ত সম্ভব না। সারা ভেনিপের মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই 
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যা আইনের প্রতিষ্ঠিত বিধানকে পাল্টে দিতে পারে। কারণ আজকের 

এই বিধান নথিভুক্ত হবে নজীর হিসাবে এবং এর ফলে এই দৃষ্টান্তের অনুসব্ণ 

করে সার। রাজ্যে অনেক অন্যায় কাঁজকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। স্থতরাং তা 

কখনো! হতে পারে না। 

শাইলক। সাধু সাধু । বিচা€কতারূপে স্বয়ং ড্যানিয়েল যেন নেমে এসেছেন। 
সতিই স্বয়ং ড্যানিয়েল । হে তরুণ বিজ্ঞ বিচারক, আমি আপনাকে সম্মান 

প্রদর্শনের উপযৃক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। 

পোশিয়া। আপনার বণগুটা একটু দেখাবেন ? 
শাইলক। এই যে মাননীয় আইনবিদ । এই নিন। 

পোশিয়া। আচ্ছা শাইলক, এই খণের টাকার তিনগুণ আপনাকে নেওয়। 

হবে। 
শাইলক | কিন্তু আমি .য শপথ করেছি। ঈশ্বরের কাছে শপথ করেছি । সে 

শপথ ভঙ্গ করে আমি কি আমার আত্মাকে কলুষিত কবে তুলব? ন', সারা ভেনিস 

শহরের লোক তা বললেও পারব না। 

পোশিয়া। এই বণ অবশ্য বাতিল হয়ে গেছে এবং আইনের দিক থেকে 
এর দ্বারা এই ইহুদী ভদ্রলোক সগদাগরের হৃৎপিণ্ডের নিকটতম অংশ থেকে 

এক পাউও মাংস দাবি করতে পারেন। কিন্তু আপনি সদয় হোন। এই 
ধণের তিনগুণ টাকা আপনি গ্রহণ করুন। তারপর এই বগুটা আমায় ছিড়ে 

ফেলতে দিন । 

শাইলক। আমার কথামত কাজ হলে পর তবে আপনি এ বণ্ড ছিড়তে 

পারবেন। আপনাকে দেখে যতদুর মনে হচ্ছে আপনি একজন যোগা বিচারক 

'এবং আইনের বিধান জানেন। আপনি যা বলেছেন তা খুবই যুক্িপুর্ণ। 
এন্ন্য স্ায়বিচারের এক সুযোগ্য স্তম্ত হিসাবে এই বিচারকাধে অগ্রসর হবার জন্য 

আমি আপনার উপর ভার দিচ্ছি। আমি আমার আত্মার দামে শপথ করেছি 

ভেনিস শহরের কোন লোকের কোন কথাই আমাকে টলাতে পারবে না। আমি 

এই বণ্ডের যথাযথ শর্তপীলন চাই । 
গ্রান্টনিও। আমি আদালতের কাছে প্রার্থনা করছি মহামান্য বিচারপতি ধেন 

তাঁর বিচারের রায় দান করেন। 
পোথরিয়। । বায় ত হয়েই আছে। এই রায়ের অর্থ হলো ছুরির জন্য আপনার 

বৃকটাকে প্রস্তত করুন। 

১.৩ 
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শাইলক। হে মহান বিচারপতি ! হে সুন্দর যুবক। 
পৌশিয়া। আইনের বিধান অনুসারে এই শান্তি খুবই সঙ্গত | 

শাইলক। হ্যা, হ্যা, ঠিকই বলেছেন। একেবারে খাটি সত্যি কথা । হে বিজ্ঞ 
ও ন্যায়বান বিচারপতি, বয়সের অনুপাতে আপনাকে কত বেশী বিজ্ঞ ও বয়ো প্রবীণ 

বলে মনে হচ্ছে। 

পোশিয়া। সুতরাং আপনার বৃকটা খুলুন । 

শীইলক। তার বৃুক-দেখি দেখি বণ্ডেকি আছে। “তাব হ্বৎপিণ্ডেন খুব 
কাছে-_” ঠিক এই কথা কি লেখা নেই মহামান্য বিচারপতি? ঠিক এই 
কথা। 

পোশিয়া। আচ্ছ', মাংস ওজনের জন্য দাড়িপাল্লা আছে ত? 

শাইলক। হ্যা তা প্রস্তত আছে। 

পোশিয়া। কোন এক ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসুন শাইলক আপনার পক্ষ 

থেকে । যাতে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরবার ফলে তাঁর মৃতু না হয় ডাক্তার তার 

ব্যবস্থা করবেন। 

শাইলক। বণ্ডে এটা! কি লেখা আছে? 
পোশিয়া। বণ্ডে অবস্ত এটা লেখা নেই, কিন্তু নাইবা তা থাকল, যদি আপনি 
বদা৭ তা স্বরূপ এটা দান করেন আপনার ভালই হবে । 
শাইলক। কই, বণ্ডে ত একথা লেখা নেই, আমি খু'জে পাচ্ছি না। 

পোশিয়া । আচ্ছ! সওদাগর, আপনার কিছু বলার আছে ? 

গ্যান্টনিও। সামান্য কিছু; আমি সম্পূর্ণক্ূপে প্রস্তত। তোমার হাতট! 
একবার দাও ব্যাসানিও। বিদায়। তোমার জন্য আমাকে এই বিপদে 

পড়তে হলো! বলে তুমি যেন দুঃখ করো! না। কারণ এ ক্ষেত্রে ভাগ্যদেবী 
সাধাবণতঃ যা করে থাকেন তার থেকে বেশী দয়া আমাকে দান 

করেছেন। সচরাঁচর দেখা যায় তাদের ধনসম্পদ চলে গেলেও অনেক 

হতভাগ্য মানুষকে বৃদ্ধ বয়স পর্যস্ত বেচে থাকতে হয় ; কোটরাঁগত চোখ আর 

কুঞ্কিত ভর নিয়ে দারিদ্বো জর্জরিত হতে হয় জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত। 

আমাকে কিন্ত এই ধরণের সুদীর্ঘ ছুংখ কষ্ট হতে মুক্তিদান করলেন 

ভাগ্যদেবী। তোমার মাননীয়! স্ত্রীর কাছে আমার কথা বলো, বলো 

আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি, আমার জীবনের এই শোচনীয় 
পরিণামের কথাও বলো! । মৃত্যুর পরেও যেন আমার নাম করো। আমার 



মার্চে অফ ভেনিস ৪৮৩ 

জীবনকাহিনী শেষ হয়ে গেলে তাকে বিচার করতে বলো কতবড় 
ভালবাসার ধন ব্যাসানিও একদিন আমার কাছে ছিল। তোমার বন্ধুকে 

হারাতে হচ্ছে বলে অনুতাপ করে৷ না। ইহুদী যদি কিছু কম মাংসও 
কেটে ফেলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি তা শোধ করে দেব আমি আমার জীবন 

দিয়ে । 

ব্যাসানিগ্ড। এ্যাপ্টনিও, আমি এমনই একজন নারীকে বিয়ে করেছি যাকে আহি 

আমার আপন জীবনের মতই ভালবাসি । কিন্তু আমার নিজের জীবন, আমার 
প্রিয়তমা স্ত্রী এবং এমন কি সারা জগৎ তোমার জীবনের তুলনায় কম মুল্যবান। 
আমি এই সব কিছুই তোমাকে বাঁচাঁবার জন্য হারাতে পারব। সবকিছু এই 
শয়তানটাকে দান করতে পারব । 

পোশিয়া। আপনার এই প্রতিশ্রুতির কথা আপনার স্ত্রী যদি নিজের কানে শুনত 
তাহলে কিন্তু মোটেই আপনাকে ধন্যবাদ দিত না । 

গ্র্যাশিয়ানো । আমাব্ও স্ত্রী আছে এবং আমি তাকে ভালবাসি । কিন্ত আমার 

এই ভালবাস! সত্বেও চাইব আমার স্ত্রী যেন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে স্বর্গে 

গিয়ে এই শয়তান ইনুদীটার অন্তরে পরিবর্তন আনার জন্য স্বর্গের দেবতাদের কাছে 
অনুনয় বিনয় করে। 

নেবিসা। তবু ভাল ষে আপনি তার অন্থুপস্থিতিতেই তাকে উৎসর্গ করতে 

চাইছেন দেবতাদের কাছে। তা না হলে অর্থাৎ সে একথা শুনলে বাড়িতে অশাস্তি 
হত। | 

শীইলক। (স্বগতঃ) এব! হচ্ছে খুষ্টান স্বামী। আমার মেয়েও ত এমনি 
এক খৃষ্টান স্বামীর স্ত্রী। কিন্তু এই ধরণের খুস্টানকে বিয়ে করার থেকে 
আমার মেয়ে ষদি কোন ব্যারাবাসপ বংশয়কে বিয়ে করত তাহলে ভাল 

হত। কিন্তু এই সব কথায় শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। আমার প্রার্থনা হুর দণ্ড 
বিধান করুন। 

পোশিয়া। এই সওদাগরের এক পাউণ্ড মাংস-__আইনএর বিধান দিচ্ছে এবং এই 
আদালত তা৷ আপনাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। 
শাইলক | খুবই নায়সঙ্গত বিচার। 
পোশ্িয়া। এবং আপনাকে এক পাউণ্ড মাংস গর বুক থেকে কেটে 
নিতে হবে। আইনে তা বলছে এবং আদালত আপনাকে তা দান 

করছে। 
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শাইলক। অতান্ত বিজ্ঞ বিচারক । একেই বলে বিচারের বায়। ঠিক আছে 
তৈরি হও। 

পোশিয়৷। একটু থামুন। আর একট কথা আছে। এই বগ্ডে কিন্তু একটা 
কথা লেখা নেই। আপনি কিন্তু এক ফৌট| রক্তও পাবেন না। শুধু লেখা 

আছে এক পাউও মাংস। এই নিন আপনার বণ্ড আর সেই মতে এক পাউগ্ড 

মাংস আপনি কেটে নিন। কিন্তু সেই মাংস কাটতে গিয়ে যদি আপনি এক 

ফৌটা খৃস্টান রক্তপাত করেন তাহলে ভেনিসের প্রচলিত আইন অনুসারে 

আপনার সমস্ত জাঁম জায়গা ও বিষয়সম্পত্তি ভেনিস সরকার বাজেয়াঙ্ড করে 

নেবে। 

গ্র্যাশিয়ানৌ । ধ- নায়বান বিচারপন্ত । শোন ইহুদী । হে বিজ্ঞ বিচারপতি, 

আপনার জয় জয়কার হোক । 

শাইলক। আইনে কি তাই বলে? 

পোৌশিয়া। আপনি নিজে আইনটা দেখতে পাবরেন। যেহেতু আপনি বিচার চান, 
আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি আশাতীত ন্বায়বিচার পাবেন। 

গ্র্যাশিয়ানো । ধহ. হে বিজ্ঞ বিচারপতি । শোন ইহুদী । 

শাইলক। ঠিক আছে আগে যা দিচ্ছিলেন তাই দিন। আমার থণের টাকার 
তিনগুণ টাক। দিয়ে দিন, তারপর খুষ্টানটাকে মুক্তি দিন৷ 

বাসানিও। এই নিন টাকা। 

পোশিয়া। থামুন। তাড়াতাড়ি করবেন না। ইহুদী বিচার চেয়েছেন, বিচার 

পাবে। সে চুক্তি ভঙ্গের শান্তি চেয়েছে, শান্তি পাবে; তার বেশী 

কিছু না। 

গ্রযাশিয়ানো। এইবার ইহুদী! ধন্য ধন্র বিজ্ঞ বিচারপতি 

পোশিয়।। স্তরাং মাংস কেটে নেবার জন্গ আপনি প্রস্তুত হোন। কিন্তু 

এক ফৌটাও রক্তপাত করবেন না আর এক পাউণ্ডের কম বা বেশী মাংস 

কাটবেন নাঃ ঠিক এক পাউগু। ধর্দি আপনি এক পাউণ্ডের একটু বেশী বা 

কম কেটে ফেলেন বা দীড়িপাল্লার একটা দিক এক চুল পরিমাণও ঝৌকে, 

তাহলে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং আপনার সম্পত্তি বাজেয়াঞ্চ 

করা হবে। | 

গ্রযাশিয়ানো । দ্বিতীয় ড্যানিয়েল। একেবারে সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ড্যানিয়েল শুনছ্ 
ইন্ছদী, এবার তোমাকে বেকায়দায় পেয়েছি । 
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পোশিয়া। থামলেন কেন ইহুদী । আপনি আপনার প্রাপ্য নিয়ে নিন। 

শাইলক। আমাকে আমার আসলটা দিয়ে দ্রিন, আমি চলে ষাই। 
ব্যাসানিও। আমি এটা তোমার জন্য ঠিক করে বেখেছি। এখানেই 

আছে। 

পোশিয়া। উনি আদালতে প্রকাশ্ঠভাবে তা নিতে অস্বীকার করেছেন। স্ৃতৰাং 
উনি শুধু পাবেন ওর আকাংখিত বিচার আর বণ্ু। 

গ্র্যাশিয়ানো ৷ ড্যানিয়েল । একেবারে মুতিমান দ্বিতীয় ড্যানিয়েল। ইহুদী, 
এই কথাটা আমাকে শেখানোর জন্য তোমায় ধন্যবাদ । 

শাইলক। আমি কি আমার আসল টাকাটাও পাব না? 
পোশিয়া। আপনি শুধু আপনার আইনসম্মত বণ্ডে লিখিত ক্ষতিপুরণ ছাড়া আর 
কিছুই পাবেন না এবং তাতে আপনার ক্ষতিই হবে। 

শাইলক। থাকগে, শয়তান তাহলে যা খুশি তাই করুক। আমি আর এখানে 
থেকে কথা বাড়াব না । 

পোশিয়া। থামুন ইহুদী । আপনার উপব আইনের আর একটা দাবি আছে। 
ভেনিসের প্রচলিত আইনে বলে যে, ষ্দি কোন বিদেশীর বিরুদ্ধে একথা নিঃসন্দেহে 

প্রমাণিত হয় যে সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে কোন নাগরিকের জীবন নাশের 

চেষ্টা করেছে তাহলে তার প্রতিপক্ষ তার বিষয় সম্পস্তির অর্ধাংশ পাবে 

আর বাকি অর্ধাংশ বা করায়ত্ত করবে এবং অপরাধীর জীবন ভিউকের দয়ার 

উপর নির্ভর করবে; তাতে কারো কিছু করার থাকবে না এবং কেউ আপনার 

হয়ে কিছু বলবেও না । বিচার চলাকালীন এটা পারঙ্কার দেখা গেছে যে 

কখনে। পরোক্ষভাবে এবং কখনো! কখনে! প্রত্যক্ষভাবে আপনি বিবাদীর জীবন 

নাশের চেষ্টা করেছেন। আপনি কিভাবে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে 
এনেছেন আমি তা আগেই বল্ছি। হ্ৃতরাং এখন নতজানু হয়ে ডিউকের 

কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন । 

গ্র্যাশিয়ানো । ডিউককে বলো ষে তিনি নিজের খরচে তোমাকে ফাসি দেন। 

কারণ তোমার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে ফাসির দড়ি কেনার 

পয়সাও তোমার নেই ৷ স্ুতরাং সরকারী খরচেই যেন তোমার ফাসির 

ব্যবস্থা হয়। 

ডিউক । তুমি চাইবার আগেই আমি তোমায় প্রাণভিক্ষা দিলাম। যাতে 
করে তোমার অন্তরের সঙ্গে আমাদের অন্তরের পার্থক্য কোথায় তা বৃঝতে 
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পার। তবে তোমার ধনসম্পত্তিব অর্বাংশ এ্যাণ্টনিও পাবে আর বাকি অর্ধাংশ 

বাষ্ব জরিমানা শ্বব্ূপ দখল করবে । 

পোশিয়া। হ্যা হ্যা, রাষ্ট তা পাবে। 

শাইলক । নাঃ আমার জীবন এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি নাও, আমাকে জীবন ভিক্ষা 

দিতে হবে না। আমার বিষয়সস্ত্তি নেওয়া মানেই আমার বাড়ি নিয়ে নেওয়া 
কারণ বিষয়ের আয় দিয়ে আমি আমার বাড়িঘর রক্ষণাবেক্ষণ করি । আবার 

আমার বিষয় আশয় নিয়ে নেওয়া মীনেই আমার জীবন নিয়ে নেওয়া, কারণ 

বিষয়ের আয়েই আমি জীবন ধারণ করি । 
পোশিয়া। কী ধরণের দয়া আপনি দেখাতে চান এ্যাণ্টনিও ? 

গ্রযাশিয়ানো ৷ শুধু এক মাপ শশ্য, আর কিছু না। 
এ্যাপ্টনিও ৷ মহামান্য ডিউক এবং আদালতের কাছে আমার প্রার্থনা গুর 

সম্পত্তির ষে অর্ধাংশ জরিমান| ম্বূপ ধার করা হয়েছে তা যেন মকুব করা হয়। 

বাকি অর্ধাংশ উনি আমাকে দখল দেবেন তবে গুর মৃত্যুর পর আমি এই সম্পত্তি 
ওর কন্যাকে ষে ভদ্রলোক বিয়ে কবেছেন তাকে আমি দান করব। আরও ছুটো 

জিনিস গুকে করতে হবে; গর প্রতি এই অনুগ্রহের জন্য ওকে খুস্টধর্ম গ্রহণ 
করতে হবে আর ওঁকে এই আদালতে এক দানপত্র দান করে উনি গুর মৃত্যুর পর 
গর সমস্ত সম্পত্তি যাতে গুর কন্তা ও জামাতা লরেঞ্জো পায় তার ব্যবস্থা করে 

যেতে হবে। 
ডিউক। ওকে অবশ্ঠই তা করতে হবে, তা না হলে একটু আগে যে মার্জনা আমি 
করেছি তা প্রত্যাহার করে নেব। 

পোয়া । আপনি কি এটা মেনে নিতে রাজী? আপনার কি কিছু বলার 

আছে? 

শাইলক। আমি রাজী আছি। 
পোশিয়া । কেরাণী, একট! দানপত্র তৈরি করো ত। 
শাইলক। আমার অনুরোধ, আমাকে এখন যেতে দিন । দানপত্র তৈরি করে 

পাঠিয়ে দেবেন, আমি তা সই করে দেবো। 
ডিউক। ঠিক আছে আপনি যান, তবে এট! করবেন 'ষেন। 

গ্রযাশিয়ানো । তোমার খৃস্টধর্ম গ্রহণের সময় দুটো ধর্মবাবা হবে। আমি 
বিচারক হলে তোমার দশটা ধর্শবাবার ব্যবস্থা করতাম। তোমাকে 

ফাসিকাঠে ঝোলাতাম ; তোমায় ধর্মান্তরিত করতাম না । (শাইলকের প্রচ্ছান ) 
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ডিউক। স্যার, আমি আপনাকে আমার বাড়িতে আমার সঙ্গে মধ্যাহ্ন 
ভোজনের জন্য সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। 

পোশিয়া। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, আমাকে আজ বাত্রেই 
পছুয়ায় ফিরে যেতে হবে। এখনি আমাকে রওন! হতে হবে। 

ডিউক। আপনার সময় নেই বলে আমি দুঃখিত। 'এ্যান্টনিও, এই 
ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট করুন। কারণ আমাব মতে আপনিই এ"র কাছে 

সবচেয়ে কৃতজ্ঞ ও বাধিত । ( ডিউক, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও অনুচরবর্গের প্রস্থান ) 

ব্যাপানিও। হে সুযোগ্য ভদ্রমহোদয়, আজ আপনারই জ্ঞীনের ছ্বারা আমি 

এবং আমার বন্ধু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শান্তির কবল থেকে মুক্ত হয়েছি। তার 
প্রতিদান স্বরূপ যে তিন হাজার ডুকেট ইহুদীকে দেওয়ার কথ! ছিল সেই 
তিন হাজার ডুকেট আমরা সানন্দে আপনাকে আপনার এই সৌজ? মূলক 
কষ্টন্বীকারের জন্য দান করলাম । 

গ্যান্টনিও। তা ছাড়াও আপনার সেবা ও ভালবাসার খণে আমর! চিরদিন 
আবদ্ধ রইলাম। 

পোশিয়া। টাকা পয়সা বড় কথা নয়, সন্তুষ্ট হওয়াটাই ঝড় কথা। 

আপনাদের মুক্ত করে আমি নিজেই অত্যন্ত সন্তষ্ট হয়েছি, স্থতরাং টাকা 
পয়সার থেকে বড় পাওয়া! আমি (পয়েছি। আমি এব বেশী কিছু চাইনি। 

আমার কথা হলো, পরে আবার দেখা হলে আপনারা ষেন আমায় 

চিনতে পারেন। আপনাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছ! রইল। আমি বিদায় 

নিচ্ছি। 

ব্যাসানিও। কিন্তু আমার একটা কথা শ্তার রাখতে হবে। কোন 

পারিশ্রমিক নয়, আমাদের কাছ থেকে একটা স্মৃতিচিহ্ন আমাদের শ্রদ্ধার দান 

হিসাবে রেখে দিতে হবে আপনাকে । ছুটো! জিনিস নিতে হবে। কোন 

ওজর আপত্তি চলবে না । 

পোণিয়া। এত করে যখন অনুরোধ করছেন তখন আপনার কথা মেনে 

নিলাম। (ঞ্যান্টনিওর প্রতি) আপনার দস্তানা জোড়াটা দিন আপনার 
স্বৃতিচিহম্বরূপ, আমি তা পরব। (ব্যাসান্ওর প্রতি ) আপনাব স্থৃতিচিহহরূপ 

আমি আপনার এ আংটিটা গ্রহণ করব। হাঁতট! সরিয়ে নেবেন না। 

আমি আর কিছু নেব না, এবং আশা করি ভালবাসার খাতিরে আপনি 

তা দিতে অস্বীকার করবেন না। 
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ব্যাসানিও। এই আংটি-_-ভাল ত। এটা খুবই তুচ্ছ জিনিস, এটা চেয়ে 
আমায় লঙ্জ! দেবেন না । এটা দিয়ে আমিই লজ্জিত হব । 

পোশিয়া । এটা ছাড়া আমি ত আর কিছু নেবনা। এখন মনে হচ্ছে আমার 

যেন এটাকে মনে ধরে গেছে । 

বাসানিও। এর দামের জন্য হচ্ছে না, এর সঙ্গে অন্য ব্যাপার জড়িয়ে 

আছে। ভেনিসের সব চেয়ে দ্রামী আংটি আমি ঘোষণার দ্বারা 

খুজে বাব করে আপনাকে দেব। দয়া বরে শুধু এই আংটিটা 
চাইবেন না। 
পোশিয়া। আমি লক্ষ্য করেছি, দানের ক্ষেত্রে আপনি উদার। আপনিই 

ত আমায় চাইতে বলেছেন । কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, চাইতে বলে আপনি 
দেবার সময় কুগঠা বোধ করছেন। 

ব্যাসানিও। শুনুন স্তারঃ এই আংটিটা আমার স্ত্রী আমায় দিয়েছেন । টা 

দেবার সময় তিনি আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নেন, এটা যেন আমি কাউকে 

বিক্রি না করি, কাউকে দান ন! করি বা কখনো ন! হারাই । 

পোশিয়া। এইভাবে দানেৰ জিনিস বাচাতে গিয়ে অনেকেই অজুহাত 

দেখায় । আপনার স্ত্রী যদি পাগল না হন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বৃঝবেন 
এ আংটি পরার কতখানি আমি যোগ্য । এটা আমাকে দেবার জন্য তিনি 
কখনই আপনার সঙ্গে চিরদিনের মত সম্পর্ক ত্যাগ করবেন না। 

(পোশিয়! ও নেবিসার প্রস্থান ) 

ঞাণ্টনিও। বন্ধুবর লর্ড ব্যাসানিও। আংটি ওকে দিয়ে দাও। তোমার 

সত্রর আদেশের তুলনার তার প্রাপ্য মর্যাদা আর আমার ভালবাসাটাকে 
অন্ততঃ কিছু বেশী মূল দা€। 

বাঠসানিও। যাও গ্র্যাশিয়নো, ছুটে গিয়ে ওকে ধরো। এই আংটিটা 

গকে দাও এবং যদি পারত গুকে এ্যান্টনিওব বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এস। 

( ্ যাশিয়ানোর প্রস্থান) এস আমরা ছুজনে এখনি সেখানে চলে যাই। 
কাল সকালে আমরা ছুজনেই বেলম'ত রওনা হব। ( উভয়ের প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় দৃশ্য । ভেনিস। বাজপথ। 
পোশিয়! ও নেবিসার এবেশ 

পোশ্রিয়া। ইহুদীর বাড়িটা খুঁজে বার করো। এই দানপত্রটা তাকে 
দাও এবং সই করিয়ে নাও। আজ বাত্রিতেই আমরা চলে যাব। আমাদের 
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ত্বামীর| যাবার একদিন আগেই আমাদের বাড়ি পৌছতে হবে। এই দানপত্রট। 
পেলে লরেঞ্জো খুশি হবে। 

গ্রযাশিয়ানোর প্রবেশ 

গ্রযাশিয়ানে। । আপনাদের পেয়ে গেছি, ভালই হয়েছে স্যার । আমাদের লর্ড 

ব্যাসানিও পরে একজনের পরামর্শে এই আংটিটা আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন 
এবং আপনাকে তার সঙ্গে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন । 

পোশিয়া। তা ত হবে না। তবে তার আংটি বিশেষ ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ 

করলাম, তাকে বলবেন । আর একট! কথা, এই ছোকরাকে শাইলকের বাঁড়িট' 

দেখিয়ে দিন। 

'গ্র্যোশিয়ানো। আচ্ছ। তা আমি দিচ্ছি । 

নেরিস| | স্যার, আপনার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। (পোশিয়াকে আড়ালে 

ডেকে) আচ্ছা, যে আংটিট। আমার স্বামীকে “দবার সময় চিবদিনের 

মৃত রাখার জন্য শপথ কবিয়ে নিরেছিলাম, এখন সেই আংটিটা পাব কিনা 

'দখব ? 

পোশিয়।। (নেরিসার প্রতি ) দেখ না। আমরা ওদের সেই শপথের কথা মনে 

পড়িয়ে দিয়ে চেপে ধরব । ওর! আমাদের আংটি অন্য কাউকে দিয়েছে বলে শপথ 

ভঙ্গের অভিযোগ তুলব। (জোরে) নাও, নাও, তাড়াতাড়ি করো। তৃমি 

জানো কোথায় আমি অপেক্ষ। করব। 

নেরিসা। আস্থন স্যার, আমাকে বাড়িট। একটু দেখিয়ে দেবেন? 

( সকলেব প্রস্থান ) 

প্গ্ম অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য । বেলমত। পোশিম্ার বাড়ির সম্থথস্থ বাগান । 

লরেঞ্ডে। ও জেসিকাব প্রবেশ 

লংরঞ্জো | চাদের কিরণ আজ বড় উজ্জ্বল। আজকের মত এমনি এক রাত্রিতে 

যখন মৃতুমন্দ বাতাস নিঃশবে গাছ গুলোকে চুম্বন করছে, আমার মনে হয় ট্রয়লাস 

টয় দুর্গের প্রাকার লঙ্ঘন করে যে গ্রাক তাবৃতে ক্রেসিদ শুয়েছিল সেইদিকে 
তাকিয়ে হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল । 

জেসিক!। এই রকম রাত্রিতেই থিসবি শিশিরভেজজা পথের উপর দিয়ে যেতে, 
যেতে সহস! এক সিংহের ছায়! দেখে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু পালিয়ে যেতে 

পারেনি । | : 
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লরেঞ্জো। এই রকম এক রাত্রিতেই এক নির্জন সমুদ্রুতীরে এবটি উইলো! ফুল 
নিয়ে দীড়িয়েছিল দ্িদো তার প্রেমিকার প্রতীক্ষায় যাতে তার! ছুজনে কার্থেদে 

ফিরে যেতে পারে আবার । 

জেসিকা । এই রকম এক রান্রিতেই শি কত গাছ গাছড়া খুজে এনে মৃত 

ঈসনকে বাঁচিয়ে তুলেছিল । 
লরেঞ্ো । এই রকম রাত্রিতেই জেসিকা এক ধনী ইহুদীর বাড়ি থেকে প্রেমিকের 

সঙ্গে ভেনিস থেকে বেলম'তে পালিয়ে এসেছিল । 
জেসিকা । এই রকম এক রাব্রিতেই লরেঞ্চো নামে এক যুবক কত মিথ্যা প্রেমের 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর হৃদয় চুরি করে এনেছিল। 

লরেঞ্জো। এই রকম এক রাত্রিতেই হুন্দরী জেসিকা এক কলহপ্রিয়৷ নারীর মত 

তার প্রেমকে নিন্দিত করে তুলেছিল এবং তা সত্বেও তাকে ক্ষমার চোখে দেখেছিল 
তার প্রেমাম্পর্দ ৷ 

জেসিকা । কেউ যদি না আসে তাহলে সারারাত তোমাকে নিয়ে এইখানেই 
কাটিয়ে দেব। কিন্তু ওই শোন, কে আসছে। 

স্তেফানোর প্রবেশ 

লরেঞে। । এমন নিস্তব্ধ রাত্রিতে কে এমন ভ্রগতিতে আসছে? 

ম্যেফানো। একজন বন্ধু। 
লরেকো। বন্ধু! কেবন্ধু! তোমার নাম বল বন্ধু? 

হ্েফানো। স্তেফানো আমার নাম। আমি একটা খবর এনেছি, আমাদের 

মনিবগিন্নী কাল সকালেই বেলম'তে আসছেন। তাদের বিবাহবন্ধন যাতে 

সখের হয় সেজন্য তিনি পবিত্র ক্রসকে সাক্ষী রেখে উপাসনা করে দিন 

কাটাচ্ছেন । 

লরেঞ্জো। তীর সঙ্গে আর কে আসছে ? 

স্তেফানো ৷ . একজন সাধু আর তীাব পরিচারিকা। আচ্ছা আমাদের মশিব কি 

এসে পড়েছেন? 

লবেঞ্জো। না আসেননি । তীদের কোন খবরও জানতে পারিনি । চল জেসিক৷ 

ঘরে চল। আমাদের গৃহকর্ীকে আহুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা! জানাবার জন্য তৈরী 

হইগে চল। ( ল্যাব্দলটের প্রবেশ ) 

ল্যান্সলট । সোনা সোনা! হো হোহো। সোনা সোনা । 

লরেঞো। কে আমায় ডাকছে। 
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প্যান্দলট। সোনা! মালিক লরেঞ্োকে দেখেছ ? 

লরেঞ্তো । চীৎকার করো না, এখানে এস। 

ল্যান্সলট। সোনা । কোথা কোথা ? 

লরেঞ্জো। এই যে এখানে। 

ল্যাম্পলট । তাকে বলে দিও আমার.মনিবের কাছ থেকে চিঠি এসেছে, বিশেষ 
স্থথবর আছে তাতে । সকাল হবার আগেই উনি এসে পড়ছেন । 

( প্রস্থান) 

লরেঞ্জো । চল প্রিয়তম! ভিতরে চল। ওদের আসার জন্য প্রতীক্ষা করিগে। 

তা হোক-_-এখন গিয়েই বা কি হবে। আচ্ছা বন্ধু স্তেফানো বাড়ির ভিতরে 
যাও। তোমার মনিবগিন্নী এসে যাবে। গান বাজনার ব্যবস্থা করে তাকে 

অভ্যর্থনার আয়োজন করো ৷ (ম্যেফানোর প্রস্থান ) দেখ দেখ, চাদের আলোটা 
কেমন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে এই জলাশয়ের তারে । এখানে বসে বসে শুধু গান 
সুনে যাব আমরা । এক মেদুর নীরবতাঁর সঙ্গে মিলে মিশে বাত্রি কেমন ষেন 

স্থব সঙ্গতিকে গড়ে তোলে। বস জেসিকা। দেখ দেখ, উজ্জল সোনালি 

আলোর অসংখা কারুকার্ধে কেমন চিত্রিত হয়ে উঠেছে আকাশের বুকখানা। 

সারা আকাশের মধ্য আর কোথাও কিছু নেই । শুধু চাদ তার নির্জন গতিপথে 
কোন এক নিঃসঙ্গ দেবদুতের মত গান গেয়ে চলেছে আর মাঝে মাঝে দুই একটা 
কথা বলছে নক্ষত্রপরীদের সঙ্গে। অবিনশ্বর আত্মা আর অনস্ত বিশ্বত্রদ্মাণ্ডের 

গভীরতম প্রদেশে এমনি এক এক্যতানের অতি নুন্ধর স্থুর বেজে চলেছে । কিন্ত 

সততধ্বনিত অশ্রুত সে স্থরের রেশ এই মৃত্যুসন্ধুক্ষিত মর্তভূমিতে কোনদিন নেমে 

আসে না। আমরা যারা! মরণশীল মানুষ তার! কোনদিন সে স্থর শুনতে 

পাব না। 

বাদকদের প্রবেশ 

এস, এস, তোমাদের শ্তোত্রগানের দ্বার! ভায়েনার হম ভাঙাও। মধুর গানের 

স্বরে তোমাদের গৃহকর্ত্রীকে তৃপ্ত করো, তাঁকে গানের স্থবে অভঃএনা জানিয়ে 
ঘরে নিয়ে এস। (গীতবা্য ) 

জেসিকা । আমি কিন্ত মিষ্টি গান শুনে কখনো আনন্দ পাই না।। 

লরেঞো। কারণ তুমি খুব মনোযোগের সঙ্গে যে গান শুনেছ আসলে সেটা 
গান নয়। তুমি শুধু ধারা গানের কিছুই জানে না এমন কতকগুলো বাজে 
ছোকরাকে বন্য পশুর মত গানের নাম করে চীৎকার করতে শুনেছ, যেটা 
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তাদের উত্তপ্ত রক্তের অসংঘত উচ্ছল ক্রিয়৷ ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু বদ্ধ 

ঘটাক্রমে এই সব স্তরতালহীন চপলমন্তি ছোকরাদেব কর্ণকুহরে সত্যিকারের 

সঙ্গীতের সুমধুর স্থর একবার প্রবেশ করে তাহলে (দ্খবে তারা সহসা বব 

হয়ে দাড়িয়ে তা শুনছে, তাদের উদ্দাম চোখের দৃষ্টি শাস্ত হয়ে গেছে সহসা, 

সঙ্গীতের উন্দ্রজালিক ক্ষমতা তাদেব বদলে দিয়েছে সহসাঁ। এইজন্যই কবি 

বলতেন অকিয়াল তার বাশির সবের দ্বাবা গাছ পাঁথরকে সচল করে তুলতে পারত, 

মেঘ থেকে বৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত, ক্রোধোন্মত্ত নিষ্ঠুর এরুতির অন্তরকে 

প্রভাবিত ও বিগলিত করতে পারত। তবে যুগে যুগে সঙ্গীতের ধারাটার কিছু 

পরিবর্তন হয়। যে মানুষ গান ভালবাসে নাঁ .বা সঙ্গীতের মধুর সুরের ছারা 

বিচলিত হয় না, সে রাষ্র্রোহিতা, চক্রান্ত প্রভৃতি সব রকমের কুকর্ম করতে পারে, 

তার অন্তরাত্মা রানির মত স্তব্ধ ও অস্বস্তিকর, তার ্েহপ্রীতিমুলক আবেগামুভূতি 

এরেখাসের মতই অন্ধ । এ ধরণের লোককে কোনমতেই বিশ্বীল করা ধায় না । 

স্ৃতরাং গান শোন । 
পৌশিয়া ও নেরিসার প্রবেশ 

পৌণিয়া। ই যে আলো দেখছ ওটা আমার বড় ঘরটায় জলছে। একটা 

ছোট্র বাতির আলো. কত দ্র পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে দেখ । তেমনি কোন 

ভাল কাজের মহিমা এই অন্থুনর স্বার্থকুটিল পৃথিবীতে বহু দ্র পর্যস্ত ছডিয়ে 

পড়ে । 

নেরিপা। যতক্ষণ টাদের আলো ছিল ততক্ষণ আমরা এ বাতির আলো 

দেখতে পাইনি । 

পোথিয়।। তেমনি বড় রকমের কোন গৌরব কোন ছোট কাজের গৌরবকে 

প্লান করে দেঁয়। একঙ্গন ছোট রাজা' অনেক সময় খুব জকিজমকের সঙ্গে 

রাজাশাসন করে, কিন্তু সে কোন বড় রাজার অধীনে এলে শ্লান হয়ে যায় 

তার রাজকীয় গৌরব। সমুদ্রে ঢলে পড়া কোন নদীর মত এক বৃহত্তর 

গৌরবের মহিমার মাঝে সে তখন নিঃশেষে বিলীন করে নিজেকে । গানের 

শর্খ আসছে না? শোন শোন। 

নেরিসা। এ গান তোমার বাড়িরই গান দিদিমণি। ' 

পৌশিয়। । গুণ ছাড়া কোন বন্তই ভাল হতে পারে নাজগতে। দিনের বেলাৰ 

থেকে এ গান আরও মধুর লাগছে। 

নেরিসা। এখন চারিদিক নিস্তব্ধ বলেই এ গান এমন মিষ্টি শোনাচ্ছে। 
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পোশিয়া। যখন আর কোন পাখি গান ন| গায় .তখন কাকের ডাকটাকে 
স্কাইলার্কের মতই মিষ্টি মনে হয়। আর দেখবে যদি কোন নাইটিলেল পাখি 
দিনের বেলায় গান গায়, যখন সব রাজহীসগুলোই ক্যা ক্যা করে চীৎকার 
করতে থাকে তাহলে তার গান্টাও শালিকের গলার মত কর্বশ শোনাবে। 

এইভাবে দেখবে একমাত্র সময় বিশেষেই সব বস্তর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত 

হয়ে ওঠে, সব বস্ত প্রশংসার যোগা হয়ে ওঠে, তাবা! প্ররুত পরিপর্ণতা লাভ 
করে। চুপ করো» এখন দেখ, চাদ তার প্রিয়তম এন্ডিমিয়নের সঙ্গ 
আকাশের স্থনীল বিছানায় কেমন স্থখনিদ্রায় অভিভূত হয়ে আছেঃ ও যে 

এখন জাগবে না। €( গান থেমে গেল) 

ল্রেঞ্চো। এ গলার স্বর নিশ্চয়ই পোশিয়ার। তা ন। হলে বলব আমি খুব 

জের ঠকে গিয়েছি । 

পোশিয়া। অন্ধ লোকেরা যেমন কোকিলের কর্কশ গলা স্বর শুনে ভাঁদেব 

চিনতে পারে লরেঞ্জোও তেমনি আমার গলার স্বর শুনে আমায় চিনে 

নিতে পাবে । : 

লরেঞ্জো। আহ্বন আহ্কুন মাডাম, স্বাগতম। 

পোশিয়।। আমরা আমাদের স্বামীর মঙ্গলের জন প্রার্থনা আর উপাসনা 

করছিলাম এবং আমার মনে হচ্ছে তাতে ফলও হয়েছে। ওরা কি এসে 

গেছেন? 

লরেঞ্জো। তারা এখনে। অবশ্ট আসেনি । তবে তাদের আসার খবর 

নিয়ে একজন দত এসেছে। 

পোশিয়া। যাঁও নেরিসা, আমাএ বাড়ির চাকরদের বলে দাও তারা ষেন 

আমার্দের এই অনুপস্থিতির কথা কাউকে না বলে। লরেঞ্জো, জেসিকা, 

নেরিসাঁ, তোমরাও বলবে না । ( বাছ্ধবনি ) 

শরেঞ্চো। আপনার স্বামী এসে গেছে । বাছধ্বনি ওদের আগমনবাতা 

ঘোষণা করছে । আমরা তাকে সব কথা বলার জন্য বসে নেই, আপনার 

ভয়ের কোন কারণ নেই। 

পোশিয়। ৷ বাত্রিটাকে ঠিক মনে হচ্ছে মেঘাচ্ছন্ন মলিন দিনের মত। মেঘে 

হধঘ ঢাকা থাকলে যেমন মলিন দেখায় দিনের আলোটাকে ঠিক তেমনি 
মনে হচ্ছে। : 

ব্যাসানিও, এ্যাণ্টনিও, গ্রযাশিয়ানেো! ও অন্ুচরবর্গের প্রবেশ : 
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ব্যাসানিও। ইচ্ছে হচ্ছে পৃথিবীর প্রাস্তটাকে উল্টে দিয়ে সূর্যটাকে আটকে 

রাখি, ইচ্ছে হচ্ছে সূর্য যেন কখনো অন্ত না যায় আমাদের পৃথিবীতে । 
তাহলে অন্ধকারে কোনাদ্দন পথ হাটতে হবে না আমাদের । 

পোশিয়া। কেন আমি তোমাকে আলে! দেখাব। অবশ্য আমাকে 

কোনদিন হালকা বা চপল হতে বলে না। কারণ স্ত্রী চপলমতি হালকা 

প্রকৃতির হলে স্বামীর অন্তর্ট৷ ভারী হয়ে ওঠে ছুঃথে এবং আমার স্বামী- 

ব্যাসানিও যেন এমন ভারী কখনে৷ না হয়। যাক ভগবান যা করে করবে। 

এখন স্বাগত জানাই তোমাকে । 

বণসানিও। ধন্তবাদ। আমার বন্ধুকে সাদর অভ্যর্থনা জানাও। ইনিই 
সেই গ্যান্টনিও যার কাছে আমি চিরদিনের জন্য এক অপরিশোধ্য খণে 
খণী। 
পৌশ্রিয়া। আমি যতদ্বর শুনেছি উনি তোমার জন্যে এমন বাঁধা পড়েছিলেন 
যে সব দিক থেকেই তুমি গুর কাছে বাধিত । 
এ্যাপ্টনিও । আর না, কারণ আমি এখন ভালভাবেই সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। 
পোশিয়া । মহাশয়, আপনাকে আমি সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। আপনার 

শ্রদ্ধায় ও সৌজন্যে অন্তর আমার এমনই পরিপূর্ণ ষে আমি তা! প্রকাশের জন্য 
উপযুক্ত ভাষ। খু'জে পাচ্ছি না। 
গ্র্যাশিয়ানো । (নেরিসার প্রতি) ওই চাদকে সাক্ষী রেখে আমি শপথ করে 

বলছি তুমি অন্যায় করেছ আমার উপর। সত্যি করে বলছি যে আংটিটা 
আমি সেই বিচারপতির কেরাণীকে দান করেছিলাম, সেই আংটিটা আবার 

তুমি তাঁর কাছ থেকে ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করেছ। 

পোগিয়া। এরই মধোই ঝগড়া ! কীব্যাপার? 

গ্র্যাশিয়ানে! । কিছু না, এক টুকরো পোনা, ছোট্ট একটা আংটি সে ফেটা 
একদিন আমায় দিয়েছিল যার একমাত্র দ্রাম হলে! ছুরির উপর খোদাই করা 

কথার মত এক টুকরো! কাবা, 'ভালবেসো, ভুলো না আমায় ।, 

নেরিসা। কেন তুমি তার দামের কথা তুলছ। তুমিই ত আমায় দেবার সময় 
শপথ করে বলেছিলে, তোমার মৃত্যুর দিন পর্যস্ত ওটা আঙ্গুলে ধারণ করবে, 
এমন কি তুমি কবরে শুলেও ওটা তোমার হাতে থাকবে । আমার জন্যে নয়,, 

তোমার জোর শপথের খাতিরেই ওটার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়! তোমার উচিত 

ছিল এবং ওটা কাছে রাখা উচিত ছিল। কিন্কু তুমি ওটা বিচারকের 
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কেরাণী:ক দিয়েছ ! না, ইঈশ্বরই আমার একমাত্র বিচারক । আর ঈশ্বরের ' 

কেরাণী কখনো তোমার মত একজন মানুষের সামনে এসে পরচুলো পরে হাজির 
হবে না। 

গ্র্যাশিয়ানো । নিশ্চয় হবে, যদি সে মানবদেহ ধারণ করে। 

নেরিসা । করবে যদি কোন নারী মানুষের আকার ধারণ করে । 

গ্র্যাশিয়ানো । আমি এই হাত দিয়ে সেই ছোঁকরাকে আংটিটা দিয়েছি। 

সে হচ্ছে এক বিচারকের কেরাণী, নিতান্ত ছেলেমানুষ, তোমার থেকে মাথায় 
উচু হবে না। একটু বেশী কথা বলে। সে তার পারিশ্রমিক হিসেবে এটা আমার 
কাছে চাইল আর এটা আমি তাকে ন৷ দিয়ে কিছুুতই পারলাম না। 

পোশিয়। | দোষটা তোমারি। কিছু মনে কর না, আমার সোজা কথা। 
তোমার স্ত্রীর প্রথম দানকে এভাবে তুচ্ছ করে কাউকে দেওয়া উচিত হয়নি । 
শপথের সঙ্গে ষে বস্তটা তুমি আহ্ুলে ধারণ করেছিলে, যেটা! তোমার দেহের 
মাংসের সঙ্গে যেন পেরেক দিয়ে জাটা ছিল গাথা! ছিল সেটাকে ত্যাগ করা 

তোমার উচিত হয়নি। আমিও আমার প্রিয়তম স্বামীকে একটা আংটি 

দিয়েছিলাম, আর শপথ করিয়ে নিয়েছিলাম, সেটা কখনো উনি ত্যাগ ন! 
করেন। এই ত উনি এখানেই দীড়িয়ে রয়েছেন। আমি ওর হয়ে শপথ 

করে বলতে পারি সারা জগতের সমস্ত ধনসম্পদ্দের বিনিময়েই সে আংটি আনল 
থেকে খুলে কাউকে দেবেন না। সত্যিই গ্র্যাশিয়ানো, তুমি তোমার স্ত্রীর প্রতি 

নির্ঘযভাবে তাকে ছুঃখের যথেষ্ট কারণ দিয়েছে এবং আমি হলে ত পাগল হয়ে 

যেতাম । 

ব্যাসানিও। (ম্বগতঃ) কেন আমি আমার আন্গুলটাকে কেটে ফেললাম না আংটিটা 
দেবার সময়? তাহলে বলতে পারতাম আংটিটা বাচাতে গিয়ে আঙ্গুলটাকে 

হাবিয়েছি। 

গ্রযাশিয়ানো । আমার বন্ধু লর্ড ব্যাসানিও তার আংটিটাও সেই বিচারক 
ভদ্রলোক চাইতেই তাকে দিয়ে ফেলেছে । অবশ্য বিচারক এটা পাওয়ার যোগ্য । 

তারপর কিছু লেখালেখির কাঁজের জন্য তীর কেরাণী আমার আংটিটা 
চাইল। ওরা দুজনেই বলল, আমাদের আংটি ছাড়া আর কোন জিনিস 

নেবে না। | 
পোশিয়া । কোন আংটি প্রি্কতম? নিশ্চ্ন সেটা না, যেটা আমি তোমায় 
দিয়েছিলাম । 
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বাসানিও। মিথ্যা বলে দৌষ ঢাকার চেষ্টা করতে আমি অস্বীকার করতে 

পারতাম । কিন্তু তুমি দেখতে পারছ আমার আঙুলে সে আংটি নেই, যে আংটি 
আমি দিয়েছি । 

পোশিয়া। প্রতিশ্রত সতে'র অন্তরটা যদি এমন শুন্ত হয়, যদি তাঁর মধো 
কোন বদ্ত না থাকে তাহলে ঈশ্বরের নামে আমি শপথ করে বলছি সে আংটি না 
পাওয়! প্ণস্ত তোমার সর্দে এক বিছ্বানায় আমি শোব না। 

নেরিসা। আমিও আমার আংটি দেখতে না পাওয়৷ পর্যস্ত তোমার বিছানায় 

শোব না। 

ব্যাানিও ৷ প্রিয়তমা পোশিয়া, ষদি তুমি জানতে কাকে আমি আংটিটা 
দিয়েছি, কার জহে: আমি আংটটা দিয়েছি, কি কারণে আমি তা দিয়েছি, 

এবং এই আংটি ছাড়া অন্য কিছু নিতে চাননি বলেই এটা আমি অনিচ্ছা 
সত্ব দিতে বাধ হয়েছি তাহলে তোমার অসস্তকোষের তীবতাটা অনেক 

কম হত। 
পৌশিয়।। আর তুমিও যদি আংটিটার কৃত গুণের কথা জানতে, যে আংটিটা 

দিয়েছিল তার অর্ধেক গুণের কথাও জানতে, যদি তোমার আংটি রক্ষার শপথের 
মর্ধাদাঁ রাখতে পারতে তাহলে সে আংটি কখনই ত্যাগ করতে না। তোমার 

মৃত এমন যুক্তিহীন মানুষ আমি কখনো দেখিনি । যদি তুমি উপযুক্ত উদ্যম আর 
শালীনতার সঙ্গে আংটিট! রক্ষা করার জন্য তৎপর হতে তাহলে কি তার অভাব 

হত” মানুষকে যে বিশ্বাস করতে নেই সে বিষয়ে নেরিস! আমায় ঠিকই শিক্ষা 

দিয়েছে। যদি কোন নারীকে এ আংটি দিয়ে থাক তাহলে আমি জীবন 

দেব। 
বাসানিও। না। আমি আমার মান সম্মান ও আত্মার নামে শপথ করে 

বলছি কোন নারীকে আমি তা দিইনি, আমি দিয়েছি একজন আইনবিদকে 
ধিনি তিন হাজীর ডুকেট না নিয়ে এই আংটিটার জন্য জেদ ধরেছিলেন। 

যিনি আমার বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করেছেন তাকে এটা ন! দিয়ে পারিনিঃ তাঁকে 

এ বিষয়ে বিমুখ করে অসস্তষ্ট অবস্থায় চলে যেতে দিতে পারিনি। আর 
কি বলব প্রিয়তম।? প্রথমে অস্বীকার করে পরে এটা আমি তাঁর কাছে 

পাঠিয়ে দ্রিতে বাধ্য হয়েছিলাম । আমার ম্বাভাবিক লজ্জা ও সৌজন্যবোধকে 
অক্কৃতজ্ঞতার ছার! কলঙ্কিত হতে দিতে পারিনি । আমায় ক্ষমা করো প্রিয়তমা ॥ 
রাত্রির এই পবিত্র আলোকবতিকার সামনে শপথ করে বলছি, তুমিও 
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যদি সেখানে থাকতে তাহলে 'এ আংটি সেই আইনবিদকে দেবার জন্য তুমি 
নিজেই আমায় অনুপোব কঃতে। সেই আইনবিদ যেন আমার বাড়িব কাছে 
কোনদিন না আসে। (স যখন আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বত্র গিয়ে 
শিয়েছে তখন আর আমার কি রইপ? তুমি যখন শপখ কবে তোমার সে 
শপথ রাখতে পারনি তখন আমিও তোমার মতই উদ্দা ও উচ্ডংখল হব। 
সেলে আমি তাকে কোন কিছু দিতে অস্বীকার কব নাঃ এমন কি আমি 

আমার দ্বেহ, আমা দাম্পতাদ্য।] আমি তাকে স্ব কিছু দান করবই। 

সান্দঞ্ধ আনসের মত আমার লক্ষ করো; এক রাত্রির জন্যও আমাকে ছেড়ে অন্য 

কোথ।ও শুতে যাবে না । আর যর্দি না কণোঃ যদি আমাকে এক! রেখে যাও 

তাহলে সেই আইনবিদের স-ঙ্গ আমি এক বিছানাতে শোবই। আমার নিজস্ব 

সম্মা.নর নামে একগা বলছি । 

নেবিসা। আমিও তার ক্রাণীর সঙ্গে শেব। সুতরাং ভেবে দেখ আমাকে 

একা ফেলে রেখে কোথাও ঘাবে কি না। 

গ্র্যাশিয়ানো । তা যদি করো তাহলে তাকে কখনো! এখানে আনব না। কারণ 

তাকে এখানে আনলেই সেই ছোকণ1 কেরাণীর কলমটাই চিরদিনের মত কলুষিত 

হয়ে যাবে । 

এ্যান্টনিও। আমিই হচ্ছি এই সব ঝগড়া আর অশান্তির মূলে। 

পোশিয়া । স্তাব, আপনি কোনবকম দুঃখ করবেন না । এসব সত্বেও আপনাকে 

্বাগত জানাচ্ছি। 

ব্যাসানিও । পোশিয়া, এই অনিচ্ছাকৃত অন্তায়ের জন্য আমায় ক্ষমা করো ৷ 'এইসব 

বন্ধুদের সামনে তোমার সুন্দর চোখের মধ্যে আমি আমার নিজেকে প্রতিফলিত 

দেখতে পাচ্ছি সে চোখের নামে শপথ ক:ছি__- 

পোনিয়।। আপনার। লক্ষ্য করুন ' আমার ছুটো চোখে উনি তাহলে ওর ছুটে 

আত্মীকে দেখছেন । শপথ যদ্দি করতেই হয় তাহলে তোমার দুটো। আত্মার নামেই 

শপথ কণা ভাল । 

বাসানিও। না, না, শোন পোশিয়।। আমার অপরাধ ক্ষমা করো। সত্যিই 

আম আমর আত্মার নামে শপথ করে বলছি এখন থেকে জীবনে আর তোমার 

কোন শপথ আমি ভঙ্গ করব না। 
গ্যান্টনিও। একদিন আমি তাঁর টাকার জন্যে আমার দেহকে বন্ধক 

রেখেছিলাম । বাঁকে আপনার ত্বামী আংটিটা দান করেছেন তিনি না হলে 

১৮৩২ 
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কেউ আমার দেহটাকে বাচাতে পারত না। আপনার স্বামী যাতে আর শপথ 

ভঙ্গ নাকরে তার নিরাপত্তাম্ব্প আবার আমি আমার এই দেহটাকে বন্ধক 

বাখলাম। 

পোশিয়া। তাহলে আপনি তার জামীন রইলেন। তাহলে আংটিটা তাকে দিয়ে 
দিন আর এটাকে ভাল করে রক্ষা করতে বলুন। 

এ্যান্টনিও। শোন ব্যাসানিও, এই আংটিটা রক্ষা করে চলার জন্য শপথ 

কবো। 

ব্যাসানিও। ঠিক সেই আংটি যেটা আমি সেই আইনবিদকে দিয়েছিলাম । 
পোশিয়া। আমি তার কাছ কেই পেয়েছি । ক্ষমা করো ব্যাপানিও, এই 
আংটিটার বিনিময়েই আমি সেই আইনবিদের শধ্যাসঙ্গিনী হয়েছিলাম । 

নেরিসা। আমাকেও ক্ষমা করো ভদ্র গ্রাাশিয়ানোঃ আইনবিদের কেরাণী সেই 

এচোড়ে পাকা ছোকরাটার কাছে গত রাতে এই আংটিটার বিনিময়ে আমাকেও 

শুতে হয়েছিল। 
গ্র্যাশিয়ানো। এ যেন গ্রীম্মকালের ভাল বাস্ত! কেটে মেরামত কবা হচ্ছে । কেন 
আমাদের সঙ্গে এভাবে অকারণে প্রতারণা কর হয়েছে? 
পোিয়া। এভাবে কথা বলো না। তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করা হয়েছে 
এতক্ষণ । একট চিঠি আছে, অবসর মত পড়ে দেখো। চিঠিটা পদুয়ার 

বেলানিগওর কাছ থেকে এসেছে। এই চিঠিটা পড়ে দেখলেই বুঝতে 
পারবে পোশিয়াই হচ্ছে সেই আইনবিদি আর নেরিসাই হচ্ছে সেই 
কেরাণী। লবেঞ্চোকে শুধিয়ে দেখ, তোমরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 

আমরাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। এইমাত্র ফিরছি; এখনো 
বাড়িতে ঢুকিনি। স্বাগতম এ্যা্টনিও। আপনার জন্যে এমন একটা 

স্থখবর আছে ধ আপনি প্রত্যাশ! করতেই পারেন না। এই চিঠিটা শীগগির 

খুলুন। এতে দেখতে পাবেন, আপনার তিনটি পণ্যজাহাজ মালপত্র সমেত 
হঠাৎ বন্দরে এসে ভিড়েছে। পরে আপনি জানতে পারবেন কিভাবে আমি এই 

চিঠিটা পেলাম। 
এ্যান্টনিও। আমি অবাক হয়ে গিয়েছি । 

ব্যাপানিও। তুমিই সেই আইনবিদি অথচ আমি তোমায় ' চিনতে 

পারিনি? 

গ্র্যাশিয়ানো। তুমিই সেই কেরাণী হয়ে আমার সঙ্গে ছলনা করেছ? 
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নেরিসা। হাঁ, ছলনা করেছে সেই কেরাণী যে আর বেঁচে নেই। 

ব্যাসানিও। তাহলে প্রিয়তম আইনবিদ, তুমিই হবে আমার শয্যাসঙ্গি এবং 
আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রী হবে তোমার শয্যা সঙ্গিনী । 
এান্টনিও। হে মহিয়সী নারী, আপনি আমায় একই:সঙ্গে জীবন এবং জীবিকা 
দ্নান করলেন। কারণ এখন আমি চিঠিতে নিশ্চিতরূপে জানতে পারলাম, আমার 
জাহাজগুলো! নিরাপদে এসে গেছে। 

পোশিয়া। কি খবর লরেঞ্জো! আমার কেরাণী তোমাকেও কিছু স্খবর 
দেবে। 

নেরিসা। আর আমি সেটা দেব বিনা বেতনেই । তোমাকে ও জেসিকাকে সেই 
ধনী ইহুদী দ্বারা সম্পাদিত এক দীনপত্র আমি দেব। তার মৃত্যুর পর তার যা 
কিছু থাকবে তোমরাই পাবে। 
লরেঞো। হে সুন্দরী নারীদ্য। তোমরা বৃতুক্ষিত লোকের মুখে আকাশ থেকে 
অফুরন্ত স্বর্গীয় থাচ্ঠ ফেলে দিলে। 
পোশিয়া। এখন প্রীয় সকাল হয়ে এসেছে। সব কিছু শুনেও আমার মনে হয় 

তোমরা এখনো সম্পূর্ণরূপে সন্তষ্ট হতে পারান। ভিতরে চল। সেখানে 
তোমরা আমাদের আরো প্রশ্ন করতে পার আর আমরা তার উত্তর দেব 
যথাসম্ভব। 

গ্যাশিয়ানো। তাই হোক। এখনো দিন হতে ছু ঘণ্টা দেরি আছে। নেরিসার 

কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হবে সে পরের রাত্রি পযন্ত অপেক্ষা করবে না এখনি 

বিছানায় শুতে যাবে। তা যদি ধায় তাহলে আমি চাইব দিন হলেও সে দিন যেন 

জাধারে ঢাকা থাকে, আমার পাশে শুয়ে থাকা সেই কেরাণীর মুখ যেন আমি 

দেখতে না পাই। তবে হ্যা, যতদিন আমি বাঁচব, ততদিন সব কিছু ফেলে নেরিসার 

আংটিটাকে সযত্বে রক্ষা করে ধাব। 

( সকলের প্রস্থান ) 
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নাত তে ক চাখুজে 

কোরাসবেশী গাওয়ার রক্ষী 
এন্টি গকাস। এট্িওকের রাজা প্যাণ্ডর 
পেরাকুস। টায়াণেণ যুবরাজ বেন্;। প্যাগ্ডাবের ভূত্য 
হেপিকঠানাস | টায়াবের ছুই এ]টিওকের কণ্ঠ 
এসকেনস্ | সভাসদ ডাংওনিজা । ক্রিওনে" স্ত্রী 

সাইমোনাইডস্। পেন্টাপোলিসের থাইসা। সাইম়োনাইডস্ণর কন্ত। 
ব।জা মেরিন । পো প্রসের কন্তা 

ক্রিওন। থার্পাসের গভনর শে1হক্পিডা | মেরিনার ধাত্রী 
লাইপসিমেকাস। দিউলে:নর গভর্নর জনৈক বারবণিতা 
সোঁবমন। একিয়ালের “ভাসদ ডায়েনা 
থ্যালিয়ার্ড । £যান্টিওবের ভান ভদ্রমভোদয়গণ সভাসদব্শ, 
ফিলেমন। মলেব্ম'নঃ ভূতা নাবকগণ, জলদস্থ্যগণ, জেলের] ও 
লিওনাইন। ডাইণগানজার ভৃত্য দুতগণ । 

ঘটনাস্থল ; বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত । 

৩৯ ভঙ্ক 

এ্যান্টিওক। প্রাসাদের সন্খভাগ 
গাওয়ারের গুবেশ 

প্রাচীন দিনের গান শোনাতে গাওয়ার এসেছে, 

সে যে মৃত্যুশেষে ভস্ম থেকে আবার উঠেছে । 

এ গান শুনে নবনারী কতই খুশি হবে 

সকল ছুখের শেষে তারা৷ নতুন জীবন পাবে। 
এই যুগেতে জন্ম যাদের শুনে আমার কথা 

খুশিই হবে প্রাটীন দিনের গৌ-বেরি গাথা । 
জীবন "আমার দীপের শিখা শুধুই পুড়ে যাই 
তোমাদেরি সুখের তরে ক্ষয় যে হতে চাই । 

এই যে নগর দেখছ সবে "ই সিপিয়ার পরে 

মহান এ্যান্টিওকাস গড়ে সবার সেবা করে। 

এই বাজাওই কন্য। এক পরম! সুন্দরী 

মর্ত্যে এসে ধরা দেয় স্বর্গ হতে পড়ি। 
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পাপী পিতা আসক্ত হিল ক ?র সাথে 

ঢাকা ছিল দুর পপ গভার গোপনেতে। 

ফুলের মত পাপ? কট [হল যে তার মনে 

খুশিমত সহবাস কর ও সবান সনে। 

বাজপুত্ত,র 'এল কত গেন হতান মনে 

জলে পুড়ে মল সু বাগে আগিল। 

এমন সময় করল :151 এক বাধার মইন জার 

তন উত্তর যেপার, 1১25 গাব নে স্থন্দরী। 

কেউ যদি "1 পারে র।নে। জীবন, 
এই কাহিন) [বিটা কল দেখ গা কেনন। (প্রস্থান ) 

প্রথম দ্ । এ।টদক। বাজপ্রাসাদ | 

এযানিওকাস, যুবর'জ গাঁ।ঞন ৭ অন্চণব1ণ প্রবেশ 
ঞ্যার্টিওকাস। টায়ার ভ্রুণ [ব1জ, যে ক? তুমি সাধন করতে এসেছ, 
আশ। করি সে কর্মের গুরুত্ব £বং আন্ুবর্খিক [বিপদের কথা জেনেই তা করতে 

এসেছ। 

পেবির্রিপ। আরম তা জানি -1জ। “]াটিগকাস। কিন্তু অনুপম রূপ-সৌন্দর্যের 

উচ্ছসিত প্রশংস! অমিত সাহস দাঁন বদ্ছে আমায়, বাঁণ্য কবেছে আমায় ঘুঠ্যকে 

তুচ্ছ ভান কণে এ কর্ধে প্রতুন্ত হতে। 

এ্ার্টিওকাস। আমাৰ .ময়েকে বৃুবেশে (নয়ে স। এ মেয়ে একদিন লৃসিনার 
আগে জোঁভে- মন হণ করত। বিধাতাএ 'অসুৰ হুষ্টি এ মেয়েকে গ্রহণক্ষত্রেরা 

তাদের উত্তম অংশ দিয়ে গড়ে ভোলে । 

এান্টিওকাসের ক' 1 প্রদেশ 

পেবিক্রিস। বসন্তের সাজে সাত হয়ে এই যে উনি এসে গেছেন। ওর 

সৌন্দর্যস্থষমার দ্বার গৌরবাখিত বোধ করছে 'এ রাজ্যের জারা এবং 
প্রতিটি গুণবান 'ও খ্যাতমান বাজাহই ওর মধুর চিন্তা চিন্তিত। ওর 
মুখমণ্ডলের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মনেই তা প্রশংসা কথা। সে 
মুখমগ্লে আছে শুধু এক তরল আনন্দের আবরাম প্রবাহ, সকল দুঃখ সমূলে 

উৎপাটিত সেখান থেকে, কোন দোষ প্রবেশ 'করতে পাবেশি সেখানে । 
হে স্বর্গের দেবতারা, তোমরা যাঁরা আমায় মানুষ করে মর্য্যে পাঠিয়েছ, যারা 

আমার হৃদয়ে প্রেম দিয়ে বিচলিত করে তুলেছ, যারা আমার বুকে কামনার 



৫০২ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

আগুন জেলে দিয়েছ, সেই তোমরা আমার সহায় হও। যাতে আমি 
আমার সামনে দগ্ডায়মান ম্ব্গীয় স্থ্যমায় মণ্ডিত এই বৃক্ষের ফল ভোগ করতে 
পারি, যাতে আমি এক অপরিসীম হ্ৃখের অধিকারী হতে পাবি 

তার জন্য আমায় সাহা করো। আর তা যদি না পারি তাহলে এই 
দুঃসাহসিক কাজে মৃত্যুকে বরণ করব। আমি ত তোমা্দেরি কৃষ্ট সন্তান 
এবং তোমাদের ইচ্ছায় নিয়স্ত্রিত। 

এার্টিওকাস। যুবরাজ পেরিক্রিস__ 

পেরিক্িস। এই পেরিক্লিসই একদিন হবে আপনার জামাতা । 
ঞার্টিওকাস। তোমার সামনে দাড়িয়ে রয়েছে সুন্দর হেসপেরাইডস্ গাছ 
যার ফলগুলি হচ্ছে সোনার । কিন্তু সে ফলম্পর্শ করা খুবই বিপঞ্জনক, যে 

গাছকে ঘিরে মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর অসংখ্য ড্রাগন ফণ! তুলে ভয় দ্নেখাচ্ছে। এ 

মেয়ের মুখখানা স্বগাঁয় স্ষমায় ভরা, যে মুখের মধ্যে প্রশংসনীয় অনেক 
কিছু আছে আর যা দেখার জন্ত তোমার দুচোখের দৃষ্টির চেষ্টার অন্ত নেই। 

কিন্তু তার পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর এবং তাতে মৃত্যুর সংখ্যাই বাড়বে ; মৃত্যু ছাড়া 
সে মুখ কেউ লাভ করতে পারবে না। তোমার অদ্বরে ঘে সব রাঁজপুত্রের 
মৃতদেহ মৃক্ত আকাশের তলে পড়ে রয়েছে তারাও একদিন তোমার মতই 
ছিল বিখ্যাত। কিন্তু আজ তারা ভাষাহীন স্তব্ধ শ্লান মুখে তোমাকে এই 

. কথাই বলছে যে একদিন এ মেয়ের রূপের বিবরণ শুনে দুঃসাহসিক কামনার 

স্রোতে তোমার মতই ভেসে এসেছিল তারা, কিন্তু নির্মম প্রেমদেবতার সঙ্গে 
যুদ্ধে শহীদের মত প্রাণ বিসর্জন করতে হয়েছে তাদের। তার্দের সকলের মৃত 

মৃখগুলি এই মৃত্যুর ফাঁদে পা না দেবার জন্য তোমায় উপদেশ দিচ্ছে যেন; কারণ 
এ ক্ষেত্রে মৃত্যু অপরিহার্ধ। 

পেরির্িস। রাজ এ্যার্টিওকাস, আপনি আমাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন, এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ । এ সব মৃতদেহগুলির প্রতি আমার 

দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার দেহের পরিণতির কথা ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 
মৃত্যুর কথা স্মরণ ঠিক যেন এক আয়না যাঁর হ্বচ্ছতায় প্রতিফলিত হয়ে ওঠে 
জীবনেরই এক নশ্বরতার ছবি।. একথা ম্মরণ করে. আমিও সতর্ক হয়ে উঠব, 

সেই সব ছুর্বলমনা অথচ পরিণামদর্শী মাহদের মত সংঘত করে তুলব আমি 
আমার ইচ্ছাকে ধারা জীবন মৃত্যু ও ন্বর্গ মত্যের কথা ভেবে দুঃখ পেয়ে 
আগের মত পাধিব আনন্দ উৎসবে তেমন মেতে ওঠেন না। হে মৃত 
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রাজপুত্রের দল, এই পৃথিবীর যে সব উপাদান থেকে উদ্ভূত হয়েছিলে 
তোমরা, তার মধ্যেই আবার ফিরে যাও। আমি তোমাদের আত্মার 

জন্ত শাস্তি কামনা! করি। (বাঁজকন্তাঁর প্রতি) আমি আমার অখণ্ড অন্তরের, 

নিষফলঙ্ক প্রেম নিবেদন করছি তোমার প্রতি । এবার আমি প্রস্তত হয়ে উঠেছি 

জীবন অথবা! মৃত্যুর জন্য । আমি সেই চরম আঘাতের জন্য প্রতীক্ষা করছি বাজ। 
্যান্টিওকাস। 

গ্যার্টিওকাস। তুমি এ সব পরামর্শ শুনবে না যখন তখন শেষ পরিণামের জন্য 

প্রস্তুত হও। এ পরিণাম বিধিনিরদিষ্ট। 

রাজকন্যা । এই সব কিছু বলা সত্বেও আমি চাই তুমি জয়ী হও, যাই বল! হয়ে 
থাক না কেন, আমি চাই তুমি সুখী হও। 
পেরিরিস। আমি এক দুঃসাহসী প্রতিযোগীর মত একমাত্র সাহস আর 

বিশ্বাস অবলম্বন কবে অন্য কোন কথা চিন্তা না কবে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে 

চাই। (ধাধা পড়তে লাগল ) 

ধাঁধা 
যদিও আমি বিষে ভরা সর্পশিশু নই 

মায়ের দেহের মাংস খেয়ে আমি বেঁচে রই। 
বিয়ের জন্য নানা দেশে স্বামী খুঁজে খাঁজে 

অবশেষে স্বামী পাই আমার পিতার মাঝে । 

তিনিই পিতা, পুত্র তিনি, তিনিই আমার স্বামী 
আমি মাতা, আমি জায়া, কন্যা! তারি আমি। 

কিকরে হয় এতগুলি দুটি দেহের মাঝে 
বাচতে ষদি চাওহগা তবে উত্তর দাও নিজে । 

(ক্থগতঃ) আসল সমস্তা হল শেষের ছত্রে। হে স্বর্গস্থিত দৈবীশক্তি, যে 
অনংখ্য অলৌকিক চোঁখ দিয়ে তোমরা মৃত্যের মানুষের সমঘ্ত গোপন 

কাজকর্ণ দেখতে পাঁও, সে চোখ তোমাদের কই, সে চোখ কেন তোমাদের 

মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে না চিরতরে ? এই ধশধার কথাবস্ত পড়তে গিয়ে যদি 
আমার চোখমুখের সব আলো ক্লান হয়ে যায়, যদি আমি এই ধাধার 
অন্ধকার ভেদে করতে না পারি তাহলে হে স্বচ্ছ নৈসগিক আলো, তুমি মিথা।, 
যিথ্যাই তোমাকে ভালবেসে এসেছি। আজ আমার মনের মধ্যে দেখা 
দিয়েছে বিদ্রোহ। আমি তাকে প্ররকুত মানুষ বলেই গণ্য করি না ষে 
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ভিতরে পাঁপের বাস! জেনেও সে ঘবের দ্ররজায় কর্ণাঘাত করে। আসলে 

মানুষের জীবন হচ্ছে এক একটি শ্রাতমধূর বেহালা আর তার বিভিন্ন 
বোধশক্তি হচ্ছে সে .বহালার তার। সময়মত সে বেহালায় যদ ঠিক হুর 
ফুটিয়ে তুলতে পাপা যাঁয় তাহলে স্বর্গ থেকে নেমে এসে দেবতারা ও তা শুনবে । 

কিন্তু যদি অসময়ে .বন্তরোঁভাবে বাজে আঙ্গুল দিয়ে সে বেহালা বাজানো হয় তাহলে 

শুধু নরকের প্রেতরাই নাচতে থ।কে সে গান শুনে । যাকগে, আমি আব তোমার 

ধখধার জুটিকে ভয় করি না। 

এযান্টিওকাস । শোন যুবরাজ পেরিক্রিস, এই কৌটো ছু'য়ো না। ছু'লেই 

মৃত্যু। কারণ আমাদেন আইনেবু একটি বিপজ্জনক ধারা আদ্ছ যার বিধান 

অন্রসারে অন্যানদে" মত তোমাকেও মরতে হবে । তোমা সময় শেষ 

হয়ে এসেছে, হয় এই ধশনার সমাধান করো আর না হলে তোমাব দণ্ড 

গ্রহণ করো। 

পেরিক্রিস। হে মহান বাজ! এন্িওকাঁস, যদিও আমি পাপের কাজ করতে 

যাই তাহলেও সে পাপের কথা আপনার মৃুখথেকে শুনতে চাই না। আপনার 

সঙ্গে আমার এমন কোন ঘাঁনষ্ঠতা নেই যার জন্য অযাচিতভাবে একথা 

আপনাকে বলতে হবে। তাছাড়া হতভাগ্য রাজপুত্রদের অবস্থা ত স্পষ্টই 
দেখতে পাচ্ছি। অগ্টায় কাজের পুনরুক্তি করে লাভ নেঠ। লোকের 
মুখে মুখে বহু প্রচারিত পাপ হচ্ছে প্রবহমান বাতাসের মত ষা বইতে বইতে 

লোকের চোখে এলে! ছড়িয়ে বেড়ায়। বাতাস থামার আগেই সে ধুলোয় 

চোখে ক্ষত হয়ে যায় এবং সে ক্ষত সারতে দেরি লাগে। অন্ধ ছুচোগুলো 

উপর দিকে টিলং ছুড়ে যেন ঈশ্বরের কাছে 2ালিশ জানাতে চায়_ সারা 

পৃথিবীট| মানুষদের অত্যাচারে ভা) কিন্তু তাতে ক্ষতি তাদেরি হয় অর্থাৎ 

তাদের মরতে হয়। বাঁজারা হচ্ছে এ পৃথিবীর সাক্ষাৎ দেবতা; ভাল 

হোক ম” হোক তাঁদে? ইচ্ছাই হচ্ছে আইন। জোভ যদি অন্তায় করে ত 

সে কথা কার সাধ্য তার সামনে বলে, অথাৎ রাজারা অন্যায় করলেও তা 

সহজ বলে মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। তা বেশী লোকের মুখে 
মুখে জ!নাজানি বা প্রচার করলে তার ফল আরো খারাপ হবে। সব 

মানুষেরই জন্ম হয় মায়ের পেটে । তারপর তারা পেটের চেয়ে মাথা অর্থাৎ 

জ্ঞানবৃদ্ধিকে ভালবাসতে শেখে আর জিব দিয়ে সে ভালবাসাকে গএ্কাশ 
করতে শেখে । 
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এ্যার্টিওকাস। (স্বগতঃ) হা ভগব'ন! যদি আমার বৃদ্ধি আরও ছুর্ভেছ 

হত। ও আমার ধাধার আপল অর্থ ধরে ফলেছে। তবু আম ওর সঙ্গে 

ছলনা! করব।- টায়ারের তরুন যুবরাজ, যাঁদও আমাদের প্রচ'লত কঠোর বিধি 
অন্্পারে বিচাণ করে দেখতে গেলে তোমার ব্যাখ্য ভ্রান্ত এবং আম এই 

মুহূর্তেই তোমার জীবন বিনাশ করতে পারি, তখাপি যেুহ5 তোমার বুদ্ধি আছে, 

সেইহেত আশ! করি তুমি অন্য এক অর্থ উদ্ভাবন করবে তাই দিয়ে। তোমাকে 
আমরা আও চল্লিশ দিন সময় দিচ্ছ; এব মধ্ধো যদ এই বশস্তের সমাধান 
করতে পাপন তাহলে তোমাকে আ।ম জামাতারূপে গ্রহণ করব। 5 অন্তধতা 

কালে তুমি আমাদের অতথিরূপ তোমা1 ও আমাদের সম্মান অন্ুসাবে 
যোগা মধাদা ও 'আপায়ণ পাবে । 

(.পপিক্রিস ছাঁড়। আর সকলের স্থান ) 

পেরিক্লিস। লোকদেখানো সৌজন্য ছ্বারা ওরা আসন পাপকে ঢে:ক রাখতে 
চায়। আসলে উনি এমন এক ভগ্তামর কাজ ক£পেন যার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে 

কোন ভাল "এ নেই। যাঁদ আমার ব্যাখ। ভ্রান্ত হয় তাহলে কোন অয় 

আপাক্তর দ্বারা তুমি কোন পাপ করনি; অথচ তুমি তোমার নিজের 

আত্মজা! কন্যার সঙ্গে তাৰ স্বামীর মত কাজ করেছ। আর তোমার কন্তাও 

তার মায়ের মাংস ভক্ষণ কর্ছছে। তোমরা ছুঙনেই বিষাক্ত সাপ: মতই 

ভয়ঙ্কর । সাপ যেমন সুন্দর ফুলেন রস পান করেও বিষ উৎপন্ন করে, 

তোমরাও তাই কচ্ছে। শ্ুতরাং বিদা্ এ্যান্টিওক । আম? জানি 'মন 

অনেক লোক আছে যাঁরা অন্ধকার “'ত্রির থেকেও কালো আ'র কুটিল কত 
পাঁপকর্ধ করেও লজ্জা পায় না, পণ্যের আলো থেকে দ্বরে থ|কার চচষ্টাব 

কোন ক্রটি করে না। এক প্টপ থেকে মাগষ সাধারণতঃ আর এক পাপের 
কাজে ব্চ্ছন্দে চলে যায়। আগুনের শিখার সঙ্গে ধোয়ার যে সম্প্ক 

নরহত্যার সঙ্গে মানুষের কামনাও তেমনি এক নিবিড় সম্পর্কে জড়িয়ে 

থাকে। বিষ আর বিশ্বাসঘাতকতা পাপের ছুই অঙ্গ। আর যে কোন 

পাপকাজের সঙ্গে পাপের লঙ্খা ঢাকার চেষ্টাও জড়িয়ে থাকে ওতপ্রোত- 

ভাবে। এতদিন এখানে থেকে «দের ধশাধার সমাধান করতে গেলে 

আমার জীবন চলে যেতে পারে। ওরা ওদের পাপের কাজ ঢাকতে গিয়ে 

যে কোন পাপ করতে পারে। স্থতরাং আমি পালিয়ে গিয়ে এই বিপদ 

থেকে উদ্ধার করব নিজেকে । . (প্রস্থান ) 
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্যার্টিওকাসের পুনঃপ্রবেশ 
এ্যার্টিওকাস। সে ধাধার মানেটা ঠিকই বলেছে। তবু তার মাথাটা 
অবশ্তাই কেটে ফেলতে হবে। কারণ তাকে বাচিয়ে রেখে আমার পাপের 

কথাটা বাইরে ঢাঁক পিটিয়ে প্রচার করতে কিছুতেই দেওয়া চলবে না! ও 
যেন জগতের লোকের কাছে বলে বেড়াতে ন! পারে যে গ্যার্টিওকাস এমনি 
এক জঘন্য পাঁপকর্ষে লিপ্ত। স্থতরাং এই মুহূর্তেই এই যুবরাজকে মেরে 

ফেলতেই হবে। আর তার এই মৃত্যুর দ্বারাই আমার সম্মানকে অক্ষুণ্ন 
রাখতে হবে লোকচক্ষে। কে আবার আসছে এদিকে ? 

থালিয়ার্ডের প্রবেশ 
থ্যালিয়ার্ড। হুজুর আমাকে ডেকেছেন? 

্যা্টি ঃ। থ্যালিয়ার্ড তুমি আমাদের শোবার ঘরের খবর জান। আমাদের 

মনের সব গোপন কথাও জান। তোমার এই বিশ্বস্ততার জন্য আমবা 

তোমায় উপযুক্ত পুরস্কারও দেব। থালিয়ার্ড, এই নাও টাকা আর কিছু 
বিষ। আমরা টায়ারের হৃবরাজকে ত্বণা করি। আমরা চাই, তুমি তাঁকে 
হত্যা করবে । আশ! করি তুমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করবে না। যেহেতু আমরা 
এটা আদেশ করছি, বল করবে কি ন|? 
থ্যালিয়ার্ড। হুজুর, করব কি, মন করুন হয়ে গেছে। 

এ্যার্টি2। এটাই যথেষ্ট । (দৃতের প্রবেশ ) 

থাম থাম, তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে হাপাচ্ছ। 

দ্ুত। হুজুর, সুবরাজ পেরিররিস পালিয়ে গেছে। (প্রস্থান ) 

এ্যা্টি£| যদি বাচতে চাও, তার পিছু পিছু ছোট। কোন ধুরন্ধর 

তীরন্দাজের হাত থেকে ছাড়া তীর যেমন লক্ষ্যবস্তর দিকে ধাবিত হয় ঠিক 
তেমনি তীরবেগে ছুটে যাও তুমি। যুবরাজ পেরিক্রিসকে না মেরে 

ফিরবে না। 

থ্যালিয়ার্ড। হুজুর, আমি যদি তাকে আমার পিস্তলের সীমার মধ্যে পাই 

তাহলে তার আর পরিত্রাণ থাকবে .না এটা জেনে রাখবেন। এবার বিদায় 
হুজুর । 

এযার্টি | বিদায় থ্যালিয়ার্ড। (খ্যালিয়ার্ডের প্রস্থান) পেরিক্লিপ নিহত 
ন! হওয়া পর্যস্ত আমার অন্তর আমার ম্তিফকে বিন্দুমাত্রও বিশ্রাম দেবে না। 

(প্রস্থান ) 
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ছ্িতীয় দ্শ্ত । টায়ার । রাজপ্রাসাদ । 

সভাস্দবর্গের সঙ্গে পেরিক্িসের প্রবেশ 

পেরিক্লিপ। এখন আমাদের কেউ বিরক্ত করবেন না। (সভাসদদের 

প্রস্থান) হে অন্ধ বিষাদ, কেন আমার এই ভাবান্তর ? কেন বিষ চিন্তার 

অবিরাম সহচরেরা একটি ঘণ্টার জন্তও আমায় তাণগ করছে না, কেন আমার 
ছুঃখ কিছুক্ষণের জন্যও একবার নিদ্রা দিয়ে আমাকে শান্তি দিচ্ছে না? 

আমি আনন্দ চোখে দেখছি, কিন্তু তা উপভোগ করতে পারছি না। যে 

এ্যান্টিওকের কাছ থেকে বিপদের ভয় করেছিলাম আমি, তিনি ত এখন 

আমার কাছ থেকে অনেক দরে, তার হাতের নাগাল থেকে অনেক দ্ববে আছি 
আমি। তথাপি আমি কোন শান্তি বা সাস্বন৷ পাচ্ছি নামনে। তবে 

ষে ভয় আমি প্রথম করেছিলাম, দুশ্চিন্তার ছার! লালিত হয়ে সেই ভয় এখন 
আরও সজীব হয়ে বেড়ে উঠেছে। ষে এ্যান্টিওকাসের সঙ্গে আমি বিবাদ 

করতে চলেছি তিনি প্রবল এবং পরাক্রমশালী, যে কোন ইচ্ছাকে বাস্তবে 

পরিণত করার ক্ষমতা তার আছে। আমি চুপ করে থাকলেও তিনি আমার 
কাছ থেকে উত্তর আশা করবেনই। আমি তাকে সম্মান কবি একথা শুধু 
মুখে বললেই হবেনা । যদি তিনি একবার তার প্রতি আমার সম্মানে 

সন্দেহ করেন, যদি তাকে আমি অসম্মান করি একথা জেনে বিন্দৃমাত ল্জা 
অনুভব করেন তাহলে অসংখ্য সৈন্য পাঠিয়ে আমার দেশকে ছেয়ে ফেলবেন 
এবং এমন এক বিরাট যুদ্ধ বাধবে যাতে আমার রাজোর সব লোক ভীত 

হয়ে পড়বে। তারা প্রতিরোধ না করেই ভয়ে পালিয়ে যাবে এইভাবে 

আমার প্রজারা কোন দোষ না করেই শান্তি পাবে এবং সেটা খুবই দুঃখের 
বিষয় হবে আমার পক্ষে। আমি হচ্ছি কোন গাছের মাথার মত যে গাছের 
শিকড়গুলোকে বেড়ার মত আগলে রেখে দিয়েছে আমার প্রজারা। তারা 

যাতে অকারণে কোন শাস্তি না পায় তার কথ ভাবতে গিয়ে সার৷ দেহে 

মনে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করছি আমি । 

হেলিক্যানান ও সভাসদগণের প্রবেশ 
১ম সভাসদ। আপনার পবিত্র বক্ষস্থল আনন্দ ও শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। 
২য় সভাসদ। মনকে শাস্ত করে আগের মতই আনন্দময় হয়ে উঠুন আমাদের 
কাছে। 

হেলিক্যানাস। থাম থামঃ তোমাদের অভিজ্ঞতার কথাকে প্রকাশ করো 
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যথার্ভাবে। তৌষামোদের বাতাস পাপের স্ফুলিঙ্গকে বাঁড়িয়ে দেয়। 

তোমামোদপুষ্ট দুষ্ট মন হচ্ছে বাতাস পাওয়া অগ্নক্ষুলিন্দের মত য| ক্রমশই বেড়ে 

ওঠে। কিন্তু আন্ুগতামূলক এবং সংযত তিরস্কার অনেক সময় বাজাদের 

অনেক উপকার সাধন করে। কারণ কাজা 1ও মানুৰ এবং মানুষমাঞই ভুল 

করে। যখন মহামান্য ব্রাজপুত্র এখানে বসে তোমা'দর কাছে শান্ত: কথা 

ঘোষণা করছেন তখন উনি অ দিকে রৃূদ্ধ ঘোষণা করে তোমাদের জীবন 

বিপন্ন করে হলেছেন। আঘায় আনা করুন যুগরাজ, অথবা ইচ্ছা কবলে 
আমায় শাস্তিও দিতে পারেন। আমি নন্জান্গ হচ্ছি বিনয়ের সঙ্গে। এর 

থেকে নত হতে পাপ্রি না। (নতজানু হলো ) 

পেবিক্রিস। অন্য সকলে চলে যাও; কিন্তু বিশেষ সত্র্কতীর সঙ্গে লক্ষ্য 

রাখগে কোন যুদ্ধ জাহাজ বা শত্রসৈন আমাদের বধাজা প্রবেশ করল কি না। 

তা দেখতে পেলেই এসে খবর দেবে। (সভাসদদের প্রস্থান ) হেলিকানস, 

সত্যিই তুমি আমায় বিচালত করেছ। আমার চোখে কি দেখতে 
পেয়েছ তুমি ? 

হেলিক)ানাস। ত্ুদ্ধিভনুটি হুজ্র। 
পেরিক্রিস। যখন দেখলে তোমাদের যুবরাজের চোখে এমনিতেই জবুটি বয়েছে 
তখন কোন সাহসে তাকে রাগিয়ে তুললে ? 

হেলিকানীস। আকাশ 'থকে ঝবে পড়া আলে! হাওয়া পেয়েও (ছাট ছোট 

চারা গাছগু:ল! “য সাহসে সেই আকাশের পাঁনে মুখ তুলে তাকায় আমিও 

সেই সাহ-স আপনার মুখের উপর কথা বলেছি হুর । 

পেরিক্রিস। ভুমি জান, তোমার জীবন নিতে পারি ? 

হেলিকানাীস। আমি আমার ঘাড়ের উপর কুঠার তুলে দিলাম; আপনি 
শুধু আঘাত করুন । 

পেরিক্রিস। ওঠ ওঠ হেলিক্যানাস, আমি বলছি ওঠ। বস আমার কাছে। 
তুমি তোষামোদকারী নও । এজন্য তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি। ভগবান 

করুন, যারা দোষের কথা গোপন রেখে শুধু মুখের সামনে তোষামোদ করে চলে 

সেই সব চাটুকারদের কথা ষেন কোন রাজা না'শোনে। তুম হচ্ছ সুযোগ্য 
রাজকর্মচারী এবং পরামর্শদাতা। তোমার জ্ঞানগভ পরামর্শের জন্য রাজারাও 
তোমার কথা মেনে চলতে পারে তোমার অনুগত ভূত্যের মত। এখন তুমি 

কি করবে বল আমাকে? 
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হেলিক্যানাঁস । যে দুঃখের বোঝা শিজেই নিজে ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছেন সে ছুঃখ 

নীরবে সহা করে যেতে বলছি । . 

পেরি।কুস। তুমি একজন আশ্গ চিংকৎমকে? মত এমন এক ওষুধ আমায় 

দিচ্ছ যে ওদুধ গ্রহণ কতে উম নিছেই ভয়ে কেপে উঠবে। যাই হোক, 
ব্যাপারট! শোন। মি জান, আমি ণ্যাটিওক গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমি 

মৃত্যুর ঝুকি নিয়ে এক পঃম। সুরার পাণিগ্রহণ কতে চেয়েছিলাম। যাকে 
আনলে রাজায় বাজার যুদ্ধ হলেও যাকে দেখে হজাপা আনন্দ পেত। সে 

মেয়ে” মুখ ছিল 'সীন্দর্সের খনি আমর চোখে) সে ছিল বিল্ময়াতীতভাবে 
স্থন্দটী। কিন্তু ওই পান্ত। কিন্ত তার আন সব কিছুই খারাপ, সে ছিল 
ব।ভিচাত্রে? মুত £তাঁক। আন আমি যত্দূদ জানি তার পিতা তাণ অন্যায়ের 

মাত্রা না কময়ে বাড়িনে দিয়েছে আরও । কিন্তু তমি শুধু £ইটকুই জেনে 

দেখো । এখন ভয়ের সময় । ছুই অত্যাচারীবা যখন দেখবে চুম্বন করতে 

আসার ভান করছে তখন বৃঝবে সেটা ভয়ের কারণ। সেই ভদ্জেই আমি 
রা অদ্ধণারে গা ঢাক! দিয়ে পালিয়ে এসেছি । এখানে পালিয়ে এসে 

আমি অতীতের সব্দে সঙ্গে ভবিষ্যতে কি হতে পারে সে কথা ভাবছি।, 
আমি জানি এান্টিওকের রাজা লোকটা ভয়ঙ্করভাবে অত্যাচানী এবং 

অত্যাচাবীর কাছ থেকে সম্ভাব্য অত্যাচারের ভয় দিনে দিনে ক্রমশ বেড়েই 
যায়; কালের অগ্রগতির থেকে সে ভয়ের গতি আর ভ্রত হয়। সেই 

অতণচারী বাজা নিশ্যয়ই সন্দেহ করছে যে আমি আকাশে বাতাসে ঘোষণা 

করছি, প্রচার করে চলেছি, সে তার কন্যার প্রতি তার অন্তায় অবৈধ 
আসক্তির কথা গোপন রাখার জন্ত কত নির্দোষ রাজপুত্রের বক্তপাত সে 

ঘটিয়েছে। এই সংশয় নিরপনের জন্য সে আমাদের এ দেশেও সৈন্য পাঠিয়ে 

ভরে দেবে এ দেশ; এক মিথ্যা অংণয়ের অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা 

কর.ব আমার বিরুদ্ধে। আমার দোষ থাক বা নাই থাক এ যুদ্ধ হবেই, 
কারণ যৃদ্ধের আঘাত নির্দোষকেও ছাড়ে না। আমি যাদের ভালবাসি তুমি 

তাদের একজন। কিন্তু তুমি আমায় বৃথাই তিরস্কার করছিলে এর জন্যে । 

হেলিক্যানাস। হায় স্যার 
পেরিব্লিস। এই দুঃখ, এই চিন্তাই আমার চোখের নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে 

আমার গাল থেকে বিলীন করে দিয়েছে রক্তের সমস্ত আভা ; সংশয়াকীর্ণ 

অসংখ্য চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার মনে। কিন্তু বল হেলিক্যানাস, এ ঝড় 
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আসার আগে কেমন করে তাকে নিবৃত্ত করতে পারতাম? আমি ভেবেছিলাম 

সে ঝড় দুঃখের সঙ্গে গ্রহণ করে এক রাজোচিত বদান্ততারই পরিচয় দিচ্ছি। 

হেলিক্যানাস। ঠিক হুজুর। যেহেতু আপনি আমার কথা বলার স্বাধীনত৷ 
দিয়েছেন, আমি অবাধে আমার মনের কথা বলব। আপনি এ্যান্টিওকাসের 
ভয়ে ভীত এবং এ ভয় সঙ্গত। আমার মনে হচ্ছে আপনি এমনই একজন 

অত্যাচারাকে ভয় করছেন যে প্রকাশ্ত যুদ্ধ অথবা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের 
দ্বারা আপনার জীবন নাশ করবেই। সুতরাং আপনি তার ক্রোধের উপশম 
না হওয়া পর্যস্ত কিছুকালের জন্য বাইরে চলে যান। ইতিমধ্যে ক্ধাভাবিক- 
ভাবেও তার মৃত্যু ঘটতে পারে । আপনি আপনার বাজ্যভার অন্ত কারে! 

উপর ছেড়ে দিয়ে যেতে পারেন। যদি আমার উপর এ ভার দেন তাহলে 

বলতে পারি দিন যেমন বিশ্বস্তভাবে আলো দান করে চলে, তেমনি 

বিশ্বস্তভাবে আমিও সে ভার বহন করে যাব। 
পেরিক্লিস। তোমার বিশ্বস্ততায় আমার কোন সংশয়ই নেই। কিন্ত আমার 

অন্ুপস্থিতিতেই সে কি আমার রাজোর স্বাধীনতা হরণ করবে না? 

হেলি। জন্মভূমির যে মাটিতে জন্ম নিয়েছি সেই জন্মভূমির জন্য আমরা 
আমাদের শেষ বক্তবিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দ্বেব তার আগে । 
পেরিরিপ। হে টীয়ার, আমি তাহলে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি 

এবং থাসণসে যাবার মনস্থ করছি । হেলিক্যানাস, সেখান থেকেই আমি 

তোমার চিঠিপত্রের মাধ্যমে খবরাখবর নেব। তোমার জ্ঞানের অপরিসীম 
শক্তিতে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। আমি আমার প্রজাদের মঙ্গল 
তোমার উপরেই ছেড়ে দ্রিলাম। আমি তোমার কথাকেই বিশ্বাস করছি, 
এর জন্য কোন শপথের আর দরকার হবে না। দুজনের শপথের একটি 

ভাঙ্গলেই আর একটি ভেঙ্গে পড়বে, তার চেয়ে কোন শপথ না করেই আমরা 
এক অভিন্ন ও অখগ্ডভাবে বিশ্বস্ত থাকব পরম্পরের প্রতি। ছুজনেই যেন এই 

সত্যকে মেনে চলতে পারি, আমি যেন চিরদিন রাজপুত্র হিসাবে আমার 

বিশ্বস্ততা বজায় রেখে ঘেতে পারি আর তুমিও যেন একজন বিশ্বস্ত প্রজা হিসাবে 

কাজ করে যেতে পারো । ( সকলের প্রস্থান ) 

তৃতীয় দ্বশ্য। টায়ার । রাজপ্রাসাদ 

থ্যালিয়ার্ডের প্রবেশ 

খ্যালিয়ার্ড। তাহলে এই হচ্ছে টায়ার আর এই তার রার্জরভা। এখানে 
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আমাকে রাজ! পেরিক্লিপকে অবশ্ঠই মারতে হবে। যদ্দি তা নাপারি 

তাহলে আমাকে অবশ্ঠই ফীসিকাঠে ঝুলতে হবে। কাঁজট। খুবই বিপজ্জনক 
আমি বেশ বুঝতে পারছি, রাজা পেরিক্লিস খুবই বিজ্ঞ লোকের মত কাজ 

করেছেন। তিনি আমাদের বাজার মনের গোপন কথার কিছু হর্দিশ না 
পেয়ে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই পালিয়ে এসেছেন। কারণ রাজার উপর ত আর 
কথা চলবে না। যদি তিনি কাউকে শয়তান বলেন তাহলে সে শঙ্গতান না হলেও 

তাই হবে। চুপ, এদ্দিকে টায়ারের সভাসদর! আসছে। 
হেলিক্যানাস, এসকেনস্ ও অন্যান্য সভাসদগণের প্রবেশ 

হেলিকানাস। প্রিয় সভাসদবর্গ, আমাদের রাজার দুঃখ আর দুশ্চিন্তার 

কারণ সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ব করবেন না। তিনি এক গোপন নির্দেশনামা 

আমাকে দিয়ে গেছেন এবং স্পষ্ট বলে গেছেন উনি দেশভ্রমণে যাচ্ছেন । 

খ্যালিয়ার্ড। ( স্বগতঃ ) কী, রাজা চলে গেছে! 

হেলি £। ষদ্দি আপনার! আবও কিছু জানতে চান তাহলে আপনাদের 
প্রতি আমার ভালবাসার খাতিরে আমি এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করব রাজা 

চলে গেলে। উনি যখন গ্যার্টিওকে ছিলেন__ 

থ্যালিয়ার্ড ( ্গতঃ ) এ্যান্টিওক থেকে কি? 
হেলিঃ। কি কারণে তা জানি না, বাজা এ্ান্টিওকাস আমাদের রাজার 

প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন । অন্ততঃ তাই তাঁর মনে হয়েছে। তিনি কোন 

ভুল বা অন্যায় করেছেন কিন! সে বিষয়ে. সংশয় দেখা দেক্ তার মনে। 
দুঃখ দেখ! দেয় তার অন্তরে । আর তাঁর এই কল্পিত পাপ স্মালনের জন্য 

তিনি কোন জাহাজে সামান্য খালাসীর কাজ নিয়ে কঠোর পরিশ্রমে দিনাতিপাত 

করতে চান, যে কাজে প্রতি মুহ্র্তেই আছে মৃত্যুর আশঙ্কা! । 
থালিয়ার্ড ( স্গগতঃ) যাক, আমি দেখছি, আপাততঃ এখন আমার ফাসি 

হবে না। যদ্দিও পরে একদিন অবশ্ত হবে। যেহেতু উনি চলে গেছেন, 
আমাদের রাজাকে বোঝানে! হবে যে পেরিক্িস দেশ ছেড়ে ছুর সমুদ্রে ঘুরতে 

গেছে। আমি এবার এখানে আত্মপ্রকাশ করব।_ টায়ারের সভাসদ্বর্গের 
মঙ্গল হোক । 

হেলি ;1 ঠ্যার্টিওকাসের রাজসভা হতে আগত সভাসদ থ্যালিয়ার্ডকে স্বাগত 
জানাই। ৃ 
থ্যালিয়ার্ড। আমি তাঁর কাছ থেকেই রাজ! পেরিক্লিসের কাছে এক বাণী 
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নিয়ে এসেছি। কিন্তু যেহেতু এখানে এসেই শুনলাম আপনাদের রাজা অজান! 

দেশে পাড়ি দিয়েছন সেইহেতু .স বাণী ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। 

হেলি ;। আমরা মে বাণী শুনতে কোনক্র.মই চাইতে পারি না। সেবাণী 

আমাদের জন্য নয়, আমাদের রাজার জন্য । তবে আপনার যাওয়ার আগে 

এটুকু আমবা চাঈতে পারি যে এান্টিওকের বন্ধু হিসাবে আমরা আপনাকে 
টায়ারের ভোজসভায় আপায়িত করব। (সকলের প্রস্থান ) 

চতুর্থ দৃশ্ত । থা্সাস। গভণরেও প্রাসাদ । 
স্ত্রী ডাইওণিজা ও অনুচরবগে সঙ্গে গভর্ণর ক্লিওনের গ্রবেশ 

ক্রিওন। প্রিয়তম ডাইওনিজ', আম কি এখানেই বিশ্রাম কদ্ব এবং এই 
বিশ্রামকালে অপরের ছুঃখে , কাহিনী বলে নিজেদের দুঃখের কথ ভুলে যাবার 

চেষ্টা কব? 

ডাই€নিজা। অপরের দুঃখে” কাহিনী বলে বা শুনে নিজেদের ছুঃখ করা 

হচ্ছে আনে ফু দিয়ে বা বাতাস করে আগুন নেবাতে যাওয়ার সামিল। 

তাতে দুঃখ কমে না; বরং খাড়ে। যাঁরা কোন পাহাড় কেটে তুলে ফেলতে যায় 

তারা সেই পাহাডেব মাটি দিয়ে আর একটা পাহাড় খাড়া করে। জানি স্বামী, 

তোমার অন্তর ছুঃখে ভরা, তবু যদি « দুঃখের মাঝে ক্ষতিটাকেই বড় করে দেখ, 
তাহলে শে ছুখ আরও বেড়ে যাবে। 

ক্রিওন। ও ডাইওনিজা। যে খাছ্য চায়, সে কখনো এই চাওয়ার কথা 

না বলে পারে? নাকি তার ক্ষধাকে গোপন করে শুকিয়ে মবতে পাবে? 

আমাঁদের জিব কি সে দুঃখের কথা বাতাসে ছড়িয়ে না দিয়ে পারে অথবা! 

চোখ না জপ ফেলে পারে? বরং আমাদের জিব যদি আমাদের এই ছুঃখের 

কথা উচ্ৈম্বেরে প্রচার করতে থাকে তাহলে হয়ত তাতে ব্ব্গের দায়িত্রহীন 
দেবতাদেরও ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে এবং তাণা হয়ত কিছু সাহায্য বা সান্ত্বনা 

আমাদের দান করতে পারেন। স্বতরাং যে দুঃখ কয়েক বছর ধরে অনুভব 

করে আসছি আমর! সেই দুঃখের কথাই এখন বলব | যদ্দ তুমি কোন কথা 

বলে সাহায- আমায় না! করতে পার তাঁছালে অন্ততঃ কিছু চোখের জল 

ফেলা । 

ডাইওনিজা। তাই হবে। 

ক্িওন। থার্সাস নামে যে নগরী আমি শাসন করি সে নগরী একদিন 

ছিল বিশেষভাবে সমৃদ্ধশীলী। তাঁর অনন্ত সম্পদ ছড়ানো থাকত পথে ঘাটে। 
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চারিদিকে ফেটে পড়ত তার প্রাচুদ। এ নগরীর সৌধাবলীর চূড়াখুলি এতই 
উন্নত ছিল যে দেখে মনে হত সে চুড়াগুলি আকাশের মেঘমাল!কে চুম্বন 

করছে । এ নগরীর রাজপথে নরনারীর বেশইষার এশ্বরধ দেখে বিস্ময়ে অবাক 
হয়ে যেত বিদেশীর।। ঘরে খাগ্ ছিল প্রচুর; অপরিষিত স্থখাছ্যে তাদের 

খাবার থাকত সবসময় সাজানো । এশ্বধের অহঙ্কারে এমনভাবে মত্ত হয়ে 

থাকত এখানকার লোক থে দারিদ্র্য এই শব্ঘটাই স্ববণা স্যষ্টি করত তাদের 

মনে। 
ডাইওনিজ]। হ্য।, একথা সব সত্য। 
ক্রিওন। কিন্তু দেখ, ঈশ্বরের বিধান কত নিষ্টর হতে পারে। আমাদের 

এ দেশে :এই কয় মাসের মধ্যে ঘোর ছুদিন এসেছে । একদিন এখানকার 

মাটিতে আক,.শে বাতাসে ফলতে থাক! সম্পদের অমিত প্রাচূর্ংও 

এখানকার মানুষদের মুখের স্বাদেস্ত্িয়কে পরিতৃপ্ত করতে পারত না; আর 

আজ সেই সব মুখ খাগ্চের অভাবে মোটেই নড়ে ন|। নতুন নতুন খাছ্যের 
আবন্বাদনের জন্য একদিন তার! ঘ্বরে বেড়াত আজ তারা সামান্য রুটির 

জন্য ভিক্ষে করছে । যে সব মায়ের একদিন তাদের সন্তানদ্দের আনন্দ দানের 

জন্য বে কোন কাজ করতে পারত আজ তার! তার্দের সেই গ্য় সম্তানদেরই 
ভক্ষণ করতে যাচ্ছে । ক্ষুধার দন্ত এমনই তীক্ষ যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কে আগে 

মরবে সেই নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষ। করছে । এখানে একজন লও কাঁদছে, আবার 

ওখানে দেখবে কোন একজন সন্ত্ান্ত ঘরের মহিল! কাদছে। অনেকে আবার 

জলে ডুবে আত্মহত্যা করছে, কিন্তু যারা তা দীড়িয়ে দেখছে, মৃত ব্যক্তিদের 
কবর দেবার মতও তাদের কোন ক্ষমত। নেই | একথ! কি সত্যি নয়? 

ডাইওনিজা। আমরা আমাদের শুকনো গাল আর কোটরাগত চোখ নিয়ে 
তাই দেখছি । 

ক্িওন। যেসব নগরী এখন সম্পদ আর গ্রাচুধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে তাদের 
জানতে দাও আমাদের দুঃখের কথা । বলা যায় না থারসাসের ছুঃথে তারাও ছুংখ 

অনুভব করতে পাবে। 

জনৈক সভাসদের প্রবেশ 

সডাসদ। আমাদের লর্ড গভনূর কোথায় ? 

ক্লিওন। এই যে এখানে । ষে ছুঃখের কথা বলতে এসেছ তা বল। কিন্ত 
আমর! কেউ কাউকে সাত্বন! দিতে পারব না। 

১০৩৩ 
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সভাসদ । আমরা অস্পই্ভাবে দেখতে পেয়েছি, আমাদের নিকটব্তাঁ উপকূলের 
দিকে একটি পালতোল৷ জাহাজ এগিয়ে আসছে । 

ক্রিওন। আমি এই কথাই ভেবেছিলাম । কোন ছুখই এক! আসে না, সঙ্গে 
নিয়ে আসে তার উত্তরাধিকারী ঘা তার পরেও তার জের টেনে যায়। আমাদের 

ন্মেত্রেও নিশ্চয় তাই হয়েছে । আমাদের কোন প্রতিবেশী রাই নিশ্চয় আমাদের 
দুখ আর অভাবের সুযোগ নিয়ে. জাহাজভতি অস্ত্র নিয়ে আমাদের পরাভূত 

করতে আসছে। তাদের প্রতিরোধ করার মত কোন ক্ষমতা বা গৌরব 
অবশিষ্ট নেই আমুুদের 

সভাসদ। এ ভয়ের কোন কারণ নেই হুভ্র। কারণ তাদের জাহাজে 
যে সাদা পতাক! উড়ছে তাতে বেশ বোবা যাচ্ছে তার। শান্তির বাণী নিয়েই 
আসছে, বোঝা যাচ্ছে তার! আমাদের-মিত্ররপেই আসছে, শরুরূপে নয়। 

ক্িওন। তুমি এমন একজনের মত কথা বলছ যে জানে না ষে উপরে সৌন্দ্য 

বা সততার আবরণে তনেকেই অনেক প্রতারণা আর মিথ)।কে ঢেকে রাখে। 

কিন্ত যাক, ওরা খুশি আনে আহুক। আমাদের আর ভয়ের কি আছে? 

আমরা ত অধঃপতনের নিম্নতম ভূমিতে গায় পড়ে আছি। যাও, ওদের 
জেনারেলকে বলগে, আমর। তাদের সাহায্য করব । আমরা জানতে চাই কোথা 

থেকে কে তারা এখানে এসেছে এবং কীই বা তারা চায় । 

( এস্থান) 
সভাসদ। আমি যাচ্ছি হু্কুর। 

ক্রিওন। যদি শান্টির বাণী নিয়ে আসে তাহলে স্বাগত জানাতে পারি? 

কিন্ত যুদ্ধের বাণী নিয়ে এলে ওদের গতিরোধ করার ক্ষমতা আমাদের 

নেই। 
অনুচরবর্সসহ পেরিক্লিসের প্রবেশ 

পোরক্লিন। জর্ড গভর্নর, আপনার কথ! শুনেছি। আমর! আমাদের 

এই সব জাহাজ আর লোকজন দিয়ে আপনাদের মনে অহেতুক বিচ্ময় 
উৎপাদন করতে চাই না। আমর! সুদুর টায়ার থেকে আপনাদের দেশের 
ছুখ ও দুরবস্থার কথ! শুনেছি! এখানে এসে “আপনাদের জনশূন্য রাজপথ 
দেখে সে ছুঃখের অবস্থা হ্ষচক্ষে দেখেছি । আপনাদের এ দুঃখের বোঝা 

আমরা কিন্তু বাড়াতে আসিনি; বরং সে ছু£খের ভার কমানোর জন্তই আমরা 
এসেছি। রক্তপিপান্থ শরুসৈন্তপূর্ণ মায়াবী ট্রোজান ঘোড়ার মত থানশক্তে 
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পরিপূর্ণ আমাদের জাহাজগুলিকেও আপনার! এক একটি মায়াবী বস্ত ভাবতে 

পাবেন যা আপনাদের দেশের বৃতুক্ষু মানুষদের দেবে ক্ষুধার খাছ্য, মৃতপ্রায় মাসযদের 

দেবে নতুন জীবন। 
সকলে। গ্রীসের দেবতারা আপনাদের মঙ্গল করুন। 

( নতজান্গ হলো সকলে ) 

পেরিক্রিপ। আমি অনুরোধ করছি, তোমরা ওঠ। আমরা তোমাদের কাছ 

থেকে কোন শ্রদ্ধা চাই না। চাই শুধু ভালবাসা আর আমাদের জাহাজ আর 

লোকজনের জন্য একট আশ্রয় । 

ক্লিওন। প্রয়োজন হলে আমাদের নিজেদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরও দিতে 

হবে। তা যদ্দি কেউ না দেয় তাহলে তার অরুতঙ্ঞতার আর সীমা 

বা মানা থাকবে না। তাদের সেই অরুতঙ্ঞগতার পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে 

অভিশগ্ত হবে তাব। চিরদিনেব জন্য । এই শহরে আমাদের মাঝে আপনাদের 

সার সম্ভাষণ জানাই । 

পেরিক্লিপ। আপনাদের এই অভ্যর্থনা সাদরে গ্রহণ করছি আমরা । ভোজসভার 

আয়োজন করে, আমাদের ভাগ্যেবী ভ্রকুটি ত্যাগ করে কিছুটা স্থপ্রসনা হয়েছেন 

বলে মনে হচ্ছে। ( সকলের প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় অঙ্ক 
গাওয়ারের প্রবেশ 

এক ধে ছিল পাপী রাজা শুনেছ তার কথা 

আর শুনেছ তার কার কলঙ্কের গাথা । 

এক রূপ গুণে আলো কর। রাজপুত্র এসে, 

চাইল তাকে করতে বিয়ে কতই ভালবেসে । 

বাপ মেয়েতে চতুরালি খেলল তাকে নিয়ে 
পালিয়ে গেল রাজপুত্র হলো নাক বিয়ে। 

রাজ্য ছেড়ে গেছে যে আজ হুর থার্সাসে 

সে রাজ্যের লোকের! তাকে দ্বারণ ভালবাসে । 

শ্রদ্ধাতে তাঁর মৃত গড়ে করে জয়গান 

তার নিন্দে জেনে রেখো মিথ্যার সমান । 

দেখাব তার জীবনকথা নীরব অভিনয়ে 

আশা করি দেখবে সবে বেজায় খুশি হয়ে । 
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মুকাভিনয় 
দরজার একদিক দিয়ে অন্চরবর্গসহ ক্লিওনের সঙ্গে আলোচনারত অবস্থায় 

পেরিক্লিসের প্রবেশ । দরজার অপর দ্দিক দিয়ে পেরির্লিসকে লিখিত একটি 

চিঠি হাতে একজন ভদ্রলোকের প্রবেশ; পেরিক্লিপ চিঠিখানি ক্লিওনকে 
দেখাল। পেরিক্লিপ পত্রবাহককে পুরস্কৃত ও “নাইট” উপাধিতে ভূষিত 

করল। পরে এক দরজা দিয়ে পেরিক্লিপ ও অন্য দরজা নিয়ে ক্লিওন প্রস্থান 

করল। ও 

মনে রেখো হেলিকেন রাজ্যে রয়ে গেছে অপরের শ্রমের উপর নির্ভর করে 

পুরুষ মৌমাছির মত মধু খেয়ে দিন কাটাবার জন্য নয়। অবশ্ত সে ছুষ্টের 
দমন আর শিষ্টের পালন করারই চেষ্টা করে থাকে। সে রাজার ইচ্ছানুযায়ী 
যতদুর সম্ভব কাজ করে চলে, টায়ারের যাবতীয় সংবাদ পাঠিয়ে দেয় রাজার কাছে। 
জানিয়ে দেয় থ্যালিয়ার তাকে হুতা। করার জন্য এসেছিল টায়ারে এবং 

খার্পসাসে তার বেশীদিন থাকা উচিত হবে না। এই সতর্কবাণী অনুসারে 

রাজ! পেরিক্লিস আবার পাড়ি দিলেন দর সমুদ্রে। ত্যাগ করলেন সমস্ত 
আরাম উপভোগ । এমন সময় সহসা জোর বাতাস বইতে শুরু করল। 
দেখা দিল প্রবল ঝড়, বজ্র আর বিছ্যুৎ। অবশেষে জাহাজটি ভেজে টুকরো 

টুকরো! হয়ে গেল; সমস্ত লোকজন আর খাছ্নম্তার গেল ভেসে। সর্বহারা 
হয়ে বাজ! পেরিক্লিপ ভেসে বেড়াতে লাগলেন অকুল সমুদ্রে। এইভাবে 

তাকে কষ্ট দ্রিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে ভাগাদেবী অবশেষে একদিন এক কুলের 

উপর এনে দিলেন রাজা পেরিক্রিপকে। ওই দেখুন উনি নিজেই .এদিকে 

আসছেন। বৃদ্ধ গাওয়ারকে মার্জনা করবেন-_এর পর কি হবে তা আপনারাই 

দেখতে পাবেন । (প্রস্থান ) 

প্রথম দন্ত । পেন্টাপোলিস। সমুদ্রতীরবর্তী উন্মুক্ত স্থান। 
জলসিক্ত অবস্থায় পেরিক্লিসের প্রবেশ 

পেরিক্লিপ। হে সৌরমগ্ডলস্থিত গ্রহনক্ষত্ররাজি, থামাও তোমাদের -রোববুষ্টি। 

হে ঝটিকা, বৃষ্টি, বজ্র, মনে রেখো তোমাদের প্রবলতম শক্তির কাছে দুল 
মান্য আত্মসমর্পণ না করে পারে না এবং একজন দুর্বল মান্থধ হিসাবে 
আমিও বশ্ঠতা শ্বীকার করছি তোমাদের হায়, সমুদ্রতরঙ্গ আমায় হুর 
হতে দুরান্তরে এক কুল হতে অন্ত কুলে নিরন্তর ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে অবশেষে 
আমায় এই গাঁহাড়ের উপর আছড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। এতদিন শুধু 
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আমি মৃত্যুর কথাই চিন্তা করে এসেছি । সলিলসমাধির হাত থেকে রক্ষ৷ করে 
আজ আমায় স্থলভাগে এমন এক জায়গায় নিক্ষেপ করেছ যেখানে আমি অন্ততঃ 

শান্তিতে মরতে পারব। হে প্রকৃতি, এই যে তুমি আমর মত একজন রাজাকে 
তার সমস্ত সৌভাগ্য আর সম্পদ হতে বঞ্চিত করে সর্বহারা করে দিয়েছ, তোমার 
নৈসগিক শক্তির প্রবলতা ও মহত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে এইটাই কি 

যথেষ্ট নয়? 

তিনজন জেলের প্রবেশ 

১ম জেলো কি বল্রছ পিনচ । 

২য় জেলে। কি আবার, এস, জাল টান। 

১ম জেলে । প্যাচত্রীচ কি বলছ বল। 

৩য় জেলে । কি বলছ মনিব? 

১ম জেলে। দেখ, এখন কেমন তুমি কাপছ। চলে এস বলছি, তা না হলে 
আমি তোমায় জোর করে নিয়ে আসব। 

৩ জেলে। সত্যি বলছি মনিব, আমি ভাবছি সেই হতভাগ্য মানুষগুলোর কথাঃ 
যাঁরা এইমাত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে গেল। 

১ম জেলে । হায়, বেচারী ! সাহায্যের জন্য তাদের কাতর চীৎকার শুনে 

আমার অন্তরট! ব্যাথায় মোচড় দিয়ে উঠেছিল । কিন্তু আমর! সাহায্য 

করব কি, তখন আমাদের অবস্থা নিয়ে আমরা নিজেরাই বিব্রত হয়ে 

পড়েছিলাম। 

৩য় জেলে। না মনিব, আমি ভয়ঙ্কর জলজন্তগুলোর কথা বলছি। দেখতে 

কিছুটা মাছের মত, কিন্ত আসলে জন্ত। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সমুদ্রে মাছগুলো 
কিকরে বেচে থাকে ওই সব জন্তদ্দের মাঝে। | 

১ম জেলে। কেন, মাজ্ষরা যেমন ডাঙ্গীয় বেঁচে থাকে ।-_ সেখানেও দেখবে বড়রা 

ছোটদের ধরে ধরে খায়। মানুষদের মধ্যে কুপণ ধনীদের মধ্যে আমি বিরাট 
তিমিদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে তুলন! করতে পারি। এই সব ধনীরা প্রথমে কখনো ডুবে 
কখনো ম্লাথা তুলে অর্থাৎ কখনো প্রচ্ছন্নভাবে' অথবা! কখনো প্রকাশ্তে গরিবদের 
তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, তারপর ষুখের ভিতর একেবারে পুরে ফেলে, তাদের 

এইভাবে গ্রাস করে। এইভাবে তার! সমাজের সব কিছুকে আত্মসাৎ করে ধীরে 
ধীরে। | 
পেরিক্লিস। (শ্থগতঃ ) বাঃ ওদের নীতিবোধ বেশ চমৎকার । 



&১৮. শেকস্গীয়ার' রচনাবলী 

৩য় জেলে। কিন্তু মনিব আমি ষদি সেকাটন হতাম তাহলে সেদিন গীর্জার ঘণ্টার 

ঘরে আমাকেও গিলে ফেলত। তখন আমার হঠাৎ আমাদের দয়ালু রাজা 
লাইমোনাইডস্-এর কথা মনে পড়ল । 

পেরিরিস। (ম্বগতঃ ) সাইমোনাইডস্ । 

ওয় জেলে ৷ থে সব বুড়ে বদমাস লোকগুলো মেয়ে-মৌমাছিদের মধু থেকে বঞ্চিত 
করে বেচে থাকা পুরুষ-মৌমাছিদেব মত অপবের শ্রমে নির্ভর করে বেচে থাকে 
তাদের আমর! দেশ থেকে বেঁটিয়ে বিদায় করব। 

পেরিক্লিপ। (স্বগতঃ ) সমুদ্রের কত তুচ্ছ বিষয় থেকে এই সব জেলেরা কেমন 
মানব জগতের কত দুর্বলতার কথা নিয়ে আলোচনা করছে। তাদের এই জল- 

জগৎ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তার! মানবিক সম্পর্ক এবং মানবপ্রকৃতিকে কেমন 

চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করছে । হে সৎ মুৎসজীবীরা, তোমাদের শ্রম সার্থক 

হোক, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। 

২য় জেলে । ভাল, এস ভাই। কীব্যাপার। ক্যালেগ্ডার থেকে ছিটকে পড়া 

একটি দিনের মত তুমি এখানে এসে পডে আছ আর আমরা কেউ তোমাকে 
দেখতেই পাইনি।. 

পেরিক্রিস। দেখ কেমন করে সমুদ্র আমায় তোমাদের এই উপকূলে এনে ফেলে 
দিয়েছে। ৃ 

২য় জেলে। একট! মাতাল ভুয়াচোরের মতই সমুদ্র এ কাজ করেছে। 

, পেরিক্রিস। আমি হচ্ছি এমনই একজন মানুষ যাকে নিয়ে টেনিসকোর্টের বলেব 

মত সমুদ্র আর ঝড় ছুজনে মিলে খেলা করেছে । ষে কোনদিন জীবনে কখনো 
ভিক্ষা চায়নি সে তোমাদের দয়! ভিক্ষা চাইছে। 
১ম জেলে। না বন্ধু। দয়া নয়, তুমি কি বাইরে ভিক্ষে করতে পার না? 

আমাদের এই গ্রীস দেশে আমর! কাজ কবে খেটে যা না পাই অনেকে ভিক্ষা করে 
তাই পায়। 

২য় জেলে। তুমি মাছ ধরতে পার না? 
পেরিক্রিস। আমি কখনো তা করিনি ।, ূ 

২য় জেলে। না। তাহলে তোমায় না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে দেখছি। 
কারণ এখানে আজকাল কোন কিছুই চেষ্টা না করলে পাওয়া যায় না। 

পেরিক্িপ। আমি একদিন কি ছিলাম সেকথা এখন ভুলে গেছি; কিন্ত 

জঙ্ি এখন কি তা আমি অভাবের মধ্যে. দিয়ে হাড়ে হাড়ে বৃঝতে পারছি । 
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এন আমি এমর্ন একজন শীতার্ড মানুষ ঠাণ্ডায় যার শিবার সব রক্ত হিম 

হয়ে গেছে। তোমাদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার মত আমীর জিবের 

মধে। একটুখানি উত্তাপ ছাঁড়া জীবনের আর কোন উত্তাপ আমার মধ্যে 

নেই। সে পাহাধ্য ঘদি তোমরা দিতে না পার, তাহলে যেহেহ আমি 

একজন মানুষ, মানুষ হিসাবে তোমরা আমার মৃতু)র পণ আমায় সমাহিত 

করবো । 

এম জেলে । মরার কথা বলছ কেন? ভগবান যেন তা না করেন। আমীর 

একটা গাউন আছে এখানে, নাও এট পরে না, শনীরটাকে একটু গরম 

করে নাও । বাঃ এ যে দেখছি বেশ সদর লোক। চল আমার্দেব বাঁড়ি চল। 

ছুটির দিনের জঃ আমাদের বাড়ি-ত মাংস থাকে, পুডিং থাকে, তাই দিয়ে 

তোমাকে আমরা আপ্যায়ণ করব। 

(পরিক্রিস। ধন্যবাদ তোমাদের | 

২মজেলে। শোন বন্ধু। তুমি বলছিলে তমি ভিক্ষ! করতে পার না। 

পেবিরিস। আমি তা চাই না। 

য়জেলে। তাহলে চা তুমি চাইলে আমিও চাইব। তাহলে আমাকে বেও 

খেতে হবে না। 

পেরিক্রিস। কেন, তোমাদেদ দেশে ভিখিরিদের কি বেত মারা হয় 

নাকি? 
২য় জেলে । না, তা কেন বন্ধু। সব ভিথিরিদেব, বেত মীরা হলে আমি সব 

ছেড়ে দিয়ে গীর্জার কাজ নেব। কিন্ত ভাই, দেখি জালটা টে€ন আনি। 

( ৩য় জেলের সঙ্গে প্রস্থান ) 

পেরিক্িপ। (ন্বগতঃ) কেমন তারা আন্না আর রসিকতা করতে করতে 

কাজ করে।, 

১ম জেলে । শোন শোন। এ জা়গাটার নাম কি তা জান? 

পেরিক্রুপ। না, ভাল জানি না। 

১ম জেলে। আঁয়ি তোমায় বলছি এ জায়গার নাম হচ্ছে পে্টাপোলিস এবং 

আমাদের বাজার নাম হচ্ছে মহান 'সাইমোনাইডস্। 

পেরিক্রিপ। তোমরা কি তাকে মহান সাইমোনাইডদ্ বল !
 

১ম জেলে। হাম্যার। তীর শান্তিপূর্ণ রাজনীতি আর. স্থশীসনের জগ তিনি 

এই নামেরই ধোগ্য। 
৪ 
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পেরিক্লিস । তিনি একজন সুখী রাজা। তার স্থশাসনের জন্য প্রজাদের কাছে 

প্রচুর নাম যশ পান। এই উপকুল থেকে তার বাজসভাটা কতদূর ? 
১মজেলে। এখান থেকে আধ দিনের পথ। তার এক সুন্দরী কন্তা আছে; 

কাল তার জন্মদিন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থকে কত রাজা রাজপুত্র আর 
গণ্যমান্য লোক আসছে তার ভালবাসার জন্য টুর্ণামেশ্টে যোগদান 
করতে। 

পেরিক্লিদপ। ভাগা যদি আমার ইচ্ছার অনুকুল হত তাহলে আমিও সেখানে 
তাদের একজন হয়ে যেতে পারতাম । 

১ম জেলে । যা হবার তা ঠিকই হবে। তবে মানুষ যতই চেষ্টা করুক তার স্ত্রীর 
মন কখনো জোর করে লাভ করতে পারে না। 

জাল টানতে টানতে ২য় ও ৩য় জেলের প্রবেশ 

২য় জেলে । ধর ধর মনিব। জালে দেখ কেমন মাছ পড়েছে, ঠিক যেমন 
আইনের জালে গরীবদের অধিকার আটকে পড়ে। জাল .থকে বেঝোতেই চায় 

না। কই বাবা, বেরিয়ে এস। এই, এসে গেছে। একি, এ যে মাছ থেকে 

[মরচে পড়া এক অস্ত্রের রূপ ধারণ করেছে । 

পেলিক্রিস। কি বললে বন্ধু, অন্ত্র' কই দেখি। হে ভাগ্যদেবী, তোমাকে 
ধন্যবাদ, এত ছুঃখ কষ্টের পর তুমি আমার দুর্ভাগ্যের প্রতিকাবের জন্য একটা 

কিছু দিলে। এটা ছিল আমারি, আমার উত্তরাধিকার সৃত্রে পাওয়া বস্কসম্মহের 

অনুতম। আমার বাবা মৃত্যুবালে এটা আমায় দিয়ে বলেছিলেন, এটা রাখ 
পেরিক্রিস, এটা হচ্ছে আমার জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে একমাত্র 

রক্ষাকর্তা। এটা আমায় ব্বার বাচিয়েছে। অনুরূপ অবস্থায় এর মাধ্যমে 

দেবতারা তোমায় বক্ষাকরূবন। এটা রেখে দাও। সেই থকে আমি এট! 

সযত্রে রেখে দিয়েছিলাম, এটাকে আমি গভীরভাবে ভালবাসতাম। কিন্ত 

যেবিক্ষু্ধ সমুদ্র কোন মানুষকেই ছেড়ে দেয় না, সেই সমুদ্রই তার বাগের 
সময় এটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে শাস্ত অবস্থায় আবার এটা 

আমার কাছে ফিরিয়ে দিল। এর জন্য আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাদের | 

এখন দেখছি এই জাহাজডুবির ব্যাপারট| ছুর্ভাগ্ের নয়, কাদ্ণ আমার বাধার 
শেষ দান আমি ফিরে পেলাম। 

১ম জেলে । তুমি কি বলছ? | 

পেবিক্ূদ। আমি তোমাদের কাছ থেকে এই অন্ত্রটা ভিক্ষা! চাই। এ 
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অস্থ একদিন কোন এক রাজার ছিল। আমি এর উপরকার এক চিহ্ন দেখে 

বুঝতে পারছি তিনি আমায় খুব ভালবাসতেন। আমি তার সেই 

ভালবাসার কথা স্মরণ করেই এট। আবার পেতে চাই। তোমাদের 
াজসভায় পথ দেখিয়ে আমায় নিয়ে চল। এই অস্ত্রটা আমার কাছে থাকলে 
আমাকে অন্ততঃ ভদ্রলোকের মত মনে হবে। ঘযদ্দি কোন দিন আমার এই 

অধংপতিত ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারি তাহলে তোমাদের এই দানের 

উপযুক্ত প্রতিদান আমি দেব। সেদিন না আসা পর্যন্ত তোমরা আমায় 
অব্যাহতি দেবে। 

১ম জেলে । কেন, তুমিও আবার সেই মেয়ের ভালবাসার জন্য টর্ণামেণ্টে যোগদান 
করবে নাকি! 2 

পেরিক্রিস। হ্যা, আমি অন্ত্রবিদ্যায় আমার পাবরদ্রশিতা৷ দেখাব । 

১ম জেলে। যদি তা তুমি করো, দেবতারা তোমার মঙ্গল করবেন। 

২» জেলে । তবে শোন বন্ধু, সমুদ্র বিক্ষুন্ধ গভীর জল থেকে আমরাই এটা তুলে 
এনেছি । এটার ছ্বাবা জীবনে যদি উন্নতি করে৷ তাহলে কোথা থেকে এ জিনিস্টা 

পেয়েছ সেকথা ষেন একবার মনে করো । 

পেবিকরিল। বিশ্বাস করো, আমি নিশ্চয়ই তা মনে রাখব । তোমাদের দয়াতেই 

আজ এই ইম্পাতের পোষাকে আবৃত আমার দেহ। সমুদ্রের উত্তাল তরজমাল! 

হতে তোমাদের দ্বার] আহত এই বতুই আজ শোভা ও শক্তি সর করছে আমার 

বাছুতে। তোমাদের দয়াতেই এমন এক বেগবান ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমি 

সেখানে যাব যে তার গতিভঙ্গি দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যাবে দর্শকরা । তবে 

একজোড়। ঘোড়া! এখনো আমার দরকার । 

২য় জেলে । আমরাই তোমাকে তা দেব। আমার একট খুব ভাল গাউন 
আছে; সেইটা তোমায় দেব, তার বিনিময়ে তুমি একজোড়া ঘোড়া পাবে। 
তারপর আমিই তোমায় রাজসভায় নিয়ে ষাব। 

পেরিক্লিস। এইভাবে আমি ষেন আমার কামনার লক্ষ্যে পৌছতে পারি। হয় 
আজই “আমি উন্নতি করব, তা ন৷ হলে আজই আমি গভীরতর অবনতির স্তরে 
নেমে যাব। (সকলের প্রস্থান ) 

২ দৃশ্য । পেন্টাপোলিস। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন পথের পাশে 

বিভিন্ন দেশের রাজ! ও রাজপুতরদের সম্ধ্ধনার জন্য নিমিত এক মঞ্চ । 
রাজ! সাইমোনাইডম্, থাইসা ও অন্ুচরবর্গের প্রবেশ ।। 
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সাইমোনাইডস্। নাইটরা কি স্ব প্রত? 
১ম সভাসদ। হ্্যাহুভুব। এখন শ্ধু আপন এস তাদের উপস্থিত হবার জন্য 
আদেশ দিলেই হয়। 
সাইমোনাইডস্। তাদের নিয়ে এস; আমরা প্রন্থত। আমার যে কন্তার 
জন্মদিন উপণক্ষে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান, মানুষের দৃষ্টিকে মুগ্ধ ও 

বিশ্মিত করার জন্য বিধাতা যাকে স্থষ্টি করেছে, সেই কন্তাও সৌন্দর্ষের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবীর সন্তানরূপে এখানে বসে রয়েছে । 

( একজন সভাসদের প্রস্থান ) 
থাইপা। হে বাজন এবং আমর পিতৃদেব, এই বিরাট অনুষ্ঠানের যে প্রতি 

আপনি করেছেন তা সতিই প্রশংসার যোগ্য । 
পাইমোনাইডস্। সত্যিই প্রশংসার্ঠ ক1। কাবণ রাজ! ও র।জপুত্রদের ঈশ্বর 
সব দিক থেকে মাহ্ষদের মধ্যে আদর্শ করে হ্স্তি করেন। রহ ও মণিমুক্তো 

যেমন অবহেপিত হলে তাদের গৌরব অনেকখানি নষ্ট হয়ে ষায় তেমনি রাজাদের 
উপযুক্ত সম্মান দান ন| করলে তীদের খ্যাতিও অনেকখানি শ্ান হয়ে যায়। সুতরাং 
কন্তা, প্রতিটি নাইটের ক্রীড়াকৌশলকে তুমি উপযুক্ত সম্মান ও স্বীরুতিদানে ভূষিত 
করবে। ্ 
থাইস!। আমার ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার জন্যও আমি তা করব 

একজন নাইট প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিনিধি রাজকন্যার 

হাতে একটি ঢাল দিল। 

সইমোনাইডস | কে প্রথম অংশ গ্রহণ করছেন ? 
থাইসা। স্পার্টার একজন নাইট। যে খেলা আজ তিনি দেখাবেন তার নমুনা 

তিনি ঢালের উপর দিয়েছেন; সেট। হলো কেমন করে একজন ইথিওপিয়া বাসী 
হুর্ষের দেশে গিয়ে পৌছচ্ছে। 
সাইমোনাইভস । যে তোমার জন্য তার জীবন দিতে প্রস্থত সেই তোমাকে 
সবচেয়ে বেশী ভালবাসে । 

দ্বিতীয় নাইটের প্রবেশ 
কে এই ছিতীয় নাইট? 
থাইসা। মেনিডনের র্লাজপুত্র পিতা । উনি যে খেলা দেখাবেন তা হলো 
এই-_কেমন করে একজন সশস্ত্র নাইট একজন নারীর দ্বারা পরাজিত 
হলো। 
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তৃতীয় নাইট পাশ দিয়ে চলে গেল 

সাইমোনাইডস্। কে এই তৃতীয় নাইট ? 
থাইসা। তৃতীয় জন এসেছেন গ্যার্টিওক থেকে । উনি বে খেল! দেখাবেন 

তার নাম হলো বীরত্বের মাল।। যার ঢালে লেখা আছে, “তার রূপের এশ্বর্যই 

আমাকে সবচেয়ে বেশী প্রলুব্ধ করেছে ।” 
চতর্থ নাইটের প্রবেশ 

সাইমোনাইভস্। কে এই চতুর্থ জন ? 

থাইসা। যার হাতে একটা জলম্ত মশাল ওঠানাম1] করছে । যাঁর ঢালের ওপর 
লেখা আছে, যে আমাকে জ্বালিয়েছ সেই আমাকে নিবিয়ে দাও । : 

সাইমোনাইডভস্। এর ছারা এই কথাই বোঝ| যাচ্ছে ষে সৌন্দর্ধেব শক্তি আর 
ইচ্ছাশক্তি ছুই আছে। সৌন্দর্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে আবার 

মানুষের জীবননাশও করতে পারে । 

পঞ্চম নাইটের প্রবেশ 

থাইসা। পঞ্চম নাইট চলেছেন মেঘমালার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে; হাতে তার 

রয়েছে কষ্টিপাথরে নিকষিত কিছু সোন!। 
পেরিক্রিস বা ষষ্ঠ নাইটে প্রবেশ 

সাইমোনাইডস্। কে এই ষষ্ঠ এবং শেষ নাইট যিনি এক স্থগন্ভীর নৌ 

সহকারে এগিয়ে চলেছেন? 

থাইসা। তাঁকে দেখে অপরিণত মনে হচ্ছেঃ তবে তার চেহারা দেখে মনে 

হচ্ছে যেন শুকিয়ে যাওয়া এক গাছের শাখা, যে গাছের মাথাটায় আজও আছে 

কিছু সবুজ পাতা । 

সাইমোনাইভস্। চমত্কার. নীতি । ঘে দুরবস্থার মধ্যে তিনি রয়েছেন, তিনি 
আশ! করছেন তোমার ছারাই তিনি তার থেকে উদ্ধার পাবেন এবং উন্নতি 

করবেন। 
১ম সভাসদ । তার বাইবের সাজসঙ্জাট। আরো! ভাল হওয়া উচিত ছিল। 'তার 

মরছে পড়া অন্ত্র দেখে মনে হচ্ছে ও যেন অস্ত্র কোনদিন ধরেনি। 

২য় সভাসদদ। আসলে সে এসব ব্যাপার বোঝে নাঃ তা নাহলে সে এমন 

অদ্ভূত বেশে এত বড় খেলায় অংশ গ্রহণ করতে আসত না । ্ 

৩য় সভাসদ। তার ইচ্ছ! কোনদিন আর পুরণ হবে না । তার এই অস্ত্র মরছে 

ধরে মাটি হয়ে যাবে একেবারে । 
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সাইমোনাইডস্। আগে থেকে মত প্রকাশ করা এক ধরণের বোকামি । কারণ 

প্রায়ই আমরা বাইরের বেশতৃষা আর চেহারা দেখে ভিতরকার মানুষটাকে 

বিচার করি। এবার থামুন। এই নাইটরা এসে গেছেন। আমরা গ্যালারীতে 

চলে ঘাই। (সকলের ওস্থান ) 

(ভিতরে তুমুল চীৎকার ) 
৩য় দৃষ্ত। পেণ্টাপোলিস | দরবার হল। ভোজসভা৷ প্রস্তত | 

রাজা সাইমোনাইভস্ ১ থাইসা, সভাসদবর্গ ও সম্তাস্ত মহিলারা, 

নাইটগণ ও অনুচরবগের প্রবেশ 

সাইমোনাইডস | হে বীরবুন্দ! আপনাদের সাদর সভভাষণ জানানো এক 

অনাবগ্তক অত্যুক্তিভাষণ ছাড়া আর কিছুই না। আপনারা এই ক্রীড়াশষ্টানে 

অস্ত্রবিষ্তায় যে পারদণিতা দেখিয়েছেন তা এতই প্রশংসনীয় যষে তা ভাষায় প্রকাশ 

কর! যায় না। আপনাদের প্রদশশিত প্রতিটি কলাকৌশলেরই একটি করে নিজন্থ 

মূল্য আছে। এবার আপনারা আনন্দোৎ্স্ এবং ভোজসভার জন্য প্রত 

হোন। আপনারা সকলেই আমার অতিথি । 

থাইসা। কিন্তু আপনি হচ্ছেন আমার অতিথি এবং আমার নাইট । আপনারই 

গলায় দিচ্ছি এই জয়ের মালা । আপনারই মাথায় পরিয়ে দিচ্ছি আজকের 

দিনের বিজয় মুকুট । 
পেরিক্রিপ। কিন্ত এ জয়ে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই রাণী, এটা হচ্ছে ধু 

'ভাগ্যের দান। 

সাইমোনাইডস । আপনি যাই বলুন না কেন, আজকের দিনের বিজয়গৌরৰ 

আপনারই প্রাপ্য । এবং আশা করি এখানে আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই 

যিনি আপনার এই বিজয়গৌরবে ঈর্যাহিত বোধ করছেন। কলাবিস্তার অধিষ্ঠাত্রী 

দ্বেধী অনেক শিল্পীকেই বড় করে গড়ে তুলেছেন, কিন্তু 'আবার কোন কোন 

শিল্পীকে দিয়েছেন বিরল প্রতিভা আর শ্েষ্টতের মর্ধাদা। আপনারা 

সকলেই সেই কলাদেবীরই সেবক ও উপাসক। এস কনা, তুমিই হচ্ছ এই 

ভোজসভার রাণী; এখানে এসে আসন গ্রহণ করো এবং অন্যান্য 

লকলকে তাদের আপন আপন ফে।গ্যতা ও মর্যাদ! অনুসারে যোগ্য আসন দান 

করো। | 

নাইটগণ। হান রাজা লাইমোনাইভগএর দ্বারা আমরা সকলেই বিশেষ- 

ভাবে সম্মানিত। 
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লাইমোনাইডস্। আপনাদের উপস্থিতি আজ আমাদের প্রভূত আনন্দ দান 
করল। আমরা চাই সন্মান। যারা সম্মানকে ভালবাসে না তারা শ্বর্গের 
দেবতাদের ঘ্বণা করে। 

রক্ষী। স্তার, ওই হচ্ছে আপনার আসন । 

পেরিক্রিসপ। আমার থেকেও যোগ্যতর কোন নাইট এ আসনে বসার 
ষোগ্য। 

১ম নাইট । আপত্তি করবেন না স্যার, কারণ আমর! সকলেই ভদ্রলোক; আমরা 
কোন লোকের উন্নতিতে অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করি না অথবা আমাদের 

চোখে সে ঈর্ষা প্রকাশ করনা । আবার কোন নিচু শ্রেণীর লৌকদেরও তুচ্ছ 
জ্ঞান করিনা। 

পেরিক্লিপ। আপনাণা খুবই স্যায়পরায়ণ এবং সৌজন্তপূর্ণ নাইট। 
সাইমোনাইডস্ | স্যার, শ্তার, স্তার। (স্বগতঃ) আমার আশ্চর্ধ লাগছে, উনি 

খুবই চিন্তাণীল। কথ] খুবই কম বলেন। আমাব কিন্তু গর কথ! ভাবতেই ইচ্ছে 

করছে না। 

থাইসা। (স্বগতঃ)। হে বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জুনো, আজ আমি কেন যা 

কিছু খাচ্ছি, তার কোন আস্বাদ পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে আমার মাংস ওঁকে দিয়ে 

দিই-__সত্যিই উনি একজন বীর অথচ ভদ্র। 

সাইমোনাইডস্। তিনি একজন গ্রাম্য ভদ্রলোকমাত্র । অন্যান্ত নাইটর! যা 

করেছেন তিনি তার' থেকে এমন কিছু বেশী করেননি । একটা শুধু অস্ত্র 

ভেঙ্গেছেন। ব্যাপারটাকে যেতে দাও । 

থাইস! ৷ (শ্বগতঃ ) আমার কাছে উনি কিন্ত কাচের তুলনায় হীবে। 

পেরিক্রিপ। অদ্ুরবতাঁ এ রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে আমার পিতারই যেন, 

প্রতিচ্ছবি । এ ছবি তাঁর অতীত গৌরবের কথা মনে 'পড়িয়ে দ্িচ্ছে। 
একদিন ঘখন তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতেন তখন হ্র্ধের মত দীপ্রিমান 
মনে হত আর অন্তান্ত রাজাদের তার পাশে ম্লান নক্ষত্রের মত দেখাত। 

তিনি ছিলেন অনন্য সকল রাজারই শ্রদ্ধার পাত্র। তার প্রভুত্বের আলোর 
কাছে অন্য বাজাবা সবাই মাথা নত করত। অথচ আজ আমি তার পুক্প 

জন্ধকারে সামান্য ক্ষীণ জোনাকির আলোর মত ভাগাতাড়িত হয়ে বরে 
বেদ্তাচ্ছি। আমার যেটুকু আলো! শুধু অন্ধকারেই দেখ! যায় ও দিবালোকের 
সামনে প্রকাশ করার মত আমার কোন আলোই নেই। এজন্য আমার 
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মনে হয় কালই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত রাজা। কালই হচ্ছে মানুষের জীবন 
ও মৃত্যুর বিধানকর্তা, কালই কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রিত করে চলে মানুষের পরিণতিকে। 
মাঁচুষ য! চীয় কাল তা দেয় না, আবার যা চায় না তাই চাপিয়ে দেয় তার 

অনিচ্ছুক মন প্রাণের উপর। 
সাইমোনাইডস্। হে মাননীয় টি হা আপনারা এই উৎসবে যোগদান করে 
উপযুক্ত আনন্দ লাভ করছেন ত? 
১ম নাইট । এই রাজকীয় উৎসবে কেউ কখনো আনন্দিত না হয়ে 

পাবে? 

সাইমোনাইডম্। কানায় কানায় পুর্ণ এই পানপাত্র; এব দ্বারা আপনারা 
রাজকন্যার হিতাকাঙ্ীরূপে তার স্বাস্থ্য পান করুন । 

নাইটরা সকলে । ধন্যবাদ হে বাজন। 

সাইমে'নাইডস্। তবে একট কথা আছে। আপনাদের মধ্যে একজন 

নাইট ওখানে বিষঞ্জ মনে বসে বয়েছেন। মনে হচ্ছে আমাদের ভোজসভার 

এই আয়োজন গর যোগ্য বলে ওর' মনঃপুত হচ্ছে না। তুমি কি লক্ষ্য 

করনি থাইসা? 
থাইসা। আপনি কার কথ! বলছেন পিতা ? 
সাইমোনাইভস্। শোন কন্যা, এখানে যে সব রাজা রাজারা আছেন 
তাদের ম্ব্গের দেবতাদের মতই কেউ তাদের সম্মানিত করতে গেলে তার 

প্রতি উপযুক্ত বদান্ততার সঙ্গে ব্যবহার কর! উচিত। কিন্তু যে রাজা এমন 

উদ্দারতা বা বদান্তা দেখাতে পারেন না তিনি মশা মাছির মতই তুচ্ছ। 
মশার মতই তিনি শুধু শব্করেন আর ষে কোন সময়ে মারা! পড়েন। যাই 
হোক, তাকে আরও মধুর আপ্যায়ণে প্রীত করার জন্য তুমি একপাত্র স্থর! 
নিয়ে তাকে দান করগে। 

থাইসা। হায় পিতা, এটা আমার পক্ষে সাজে না। তাঁর মত একজন বীর 
অপরিচিত নাইটের ঝাছে অধাচিতভাবে কোন পান দিতে গেলে তিনি সেটা 
'দাষের বলে ভাবতে পাবেন ॥ অনেক মানুষ কোন নাবীর অধাচিত টানার 

অশালীন বলে মনে করেন। 

সাইমোনাইডস। কেন? তোমাকে ঘা বলছি চি তা না হলে আমি 

রেগে যাব। 

থাইসা। (ব্বগতঃ) সত্যি কথা বলতে কি, এতে আমি খুবই খুশি । 
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সাইঘে! £। তাকে আরও বলবে আমরা তাঁর কথা আরও জানতে 

চাই, জানতে চাই, তিনি কোথা হতে এসেছেন, তার পিতামাতার 
নাম কি। 

থাইসা। স্যার, আমার পিতা এ রাজ্যের বাজা আপনার স্বাস্থ্য পান 

করেছেন । 

পেরিক্রিস। তাকে অশেষ ধন্যবাদ । 

থাইসা। আপনার জীবনীশক্তি কামন। করে তিনি এই পানপান্র আপনাকে দান 
কবেছেন। 

পেরিক্রিল । তাকে এবং আপনাকে উভয়কেই ধ" বাদ জানাচ্ছি এবং তার প্রতি 

আমার আনুগত্যের শপথ করছি । 

থাইলা। তিনি আরও জানতে চেয়েছেন আপনার ও আপনার পিতামাতার নাম 

ও পরিচক্জ কি এবং কোথ। হতে এসেছেন । 

পেরিক্লিপ। 'আমি টায়ারের একজন ভদ্রলোক, আমার নাম পেবিক্ি। কলা 

এব: অস্ত্রবিগ্ভা আমি ব্যৎ্পত্তি লাভ করেছি । আমি একবার ছুঃসাহসিক 

অভিধা:ন বার হয়ে বিক্ষুন্ধ সমুদ্রে ঝড়ের মুখে পড়ে আমার জাহাজ ও লোকজন 
সব হারিয়েছি। জাহাজডুবির পরে ভাসতে ভাসতে এই উপকূলে এসে 
উঠেছি। 

থাইসা। (রাজার প্রতি) উনি হচ্ছেন টায়ারের একজন ভদ্রলোক। 

সমুদযাত্রা কালে ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজ ও লোকজন সব হারিয়ে কুলে এসে 

ঠেকেন। | 

সাইমে| £। তার এই দুর্ভাগ্যের জন্য সত্যিই আমি ছুঃখ প্রকাশ করছি এবং 
তাঁর এই বিষাদ থেকে আমি তাঁকে উদ্ধার করবই। আস্থন ভদ্রমহোদয়গণ, 

এতক্ষণ আমর! বুথ। সময় ন্ট করছি । কিন্ত এখনো আমাদের অনেক আনন্দ 

উৎসবের কাজ বাকি আছে। আপনাদের সকলের হাতেই অস্ত্র আছে, তাই 

দিয়ে আহ্বন আমর। সৈনিকনৃত্য প্রদর্শন করি, অবশ্য আমিও এর থেকে নিজেকে 

বাদ দেব না। তবে বাজনাট। যেন খুব জোর না হয়ঃ কারণ মেয়ের। জোর বাজনা 

সহ করতে পারে না। কারণ মেয়েরা গান বাজনার থেকে বিছানা আর সশস্ত্র 

বীরপুরুষ দুটোই ভালবাসে । (সকলের নৃত্য) সুতরাং আস্থন সকলে । 
আমি ঠিকই বলেছি এবং আপনারাও আমার কথামত কাজ করুন। 
এখানকার মেয়েরাও তাই চায়। (পেরিক্লিসের প্রতি) আমি শুনেছি 
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টায়ারের লোকেব। মেয়েদের নিয় ভাল নাচতে পারে । তাদের নাচের ছন্দ নাক, 

খুব ভাল। 

পেরিক্লিস। যারা নাচে এবং নাচের চর্চা করে তাদেরই নাচেন ছদ ভাল স্যার । 

সাইমো ঃ। সৌজন বশত: আপনি সেট অস্বীকার করছেন । (নাইট ও মহিলাদের, 

নৃত্য ) বাঃ চমত্কার নাচ হচ্ছে। ধন্যবাদ সকলকে । (পেরিক্রিসের প্রতি ) 

কিন্তু আপনার নাচ হচ্ছে সবচেয়ে ভাল | ভৃত্যেরা আলে! নিয়ে এই সব রাজাদের 

আপন আপন বাসায় নিয়ে যাবে। হে রাজপুরুষগণ, আজ দেরি হয়ে গেছে, 

আপনারা চাইলেও এখন আর প্রেম সম্বন্ধে কোন আলোচন। সম্ভব না। সুতরাং 

আপনারা আজকের মত বিশ্রাম করুনগে । আগামীকাল আবার সব যাওয়ার 

ব্যবস্থা । 
চতুর্থ দৃশ্ত। টায়ার । গভনরের প্রাসাদ । 

হেলিক্যানাস ও এসকেনের প্রবেশ 

হেলিক্যানাস। না এসকেন, তুমি আমার কাছ থেকে জেনে রাখো । রাজা 
এ্যার্টিওকাস এই অবৈধ আসক্তি হতে মুক্ত ছিল না। এই পাপের জন্ত 

স্বশের দেবতারা তাকে উপযুক্ত শান্তি না দিয়ে দীর্ঘ দিন তাদের ক্রোধ চেপে 

রেখে দিতে পারলেন না। তার চুড়ান্ত গর্ব ও গৌরবের উচ্চ শরিখরে 
আরোহণ করেও তার এই ভয়ঙ্কর অপরাধের শান্তি থেকে রেহাই পেল ন৷ 

ত্যার্টিওকাস। একদিন যখন সে তার মেয়েকে নিয়ে এক অতি মূল্যবান 
রথে চড়ে কোথায় যাচ্ছিল তখন হঠাৎ এক বজ্রপাত হয় এবং সেই বজ্রের 
আঘাতে দুজনেরই দেহছুটে1 চরণ বিচুর্ণ হয়েযায়। তাদের দেহের হাড় মাংস 

এমনভাবে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায় থে হাত দিয়েযারা তাদ্দের কবর দিচ্ছিল তার! 

ঘ্বণাবোধ করছিল। 

এসকেন। একথা ভাবতে সত্যিই আশ্চর্ধ লাগে 

হেলিক্যানাস। আশ্চর্জজনক হলেও এটা খুবই ন্যায়সঙ্গত, কারণ ধত বড়ই রাজা 
হোক না! কেন, পাপের শান্তি বা প্রতিফল পেতেই হবে ; ঈশ্বরের কোপবন্ধি হতে 

কোন রাজাই রেহাই পেতে পারে না। 
এসকেন। একথ৷ সত্য বটে। 

ছুই তিনজন সভাসদের « প্রবেশ 
১ম সভাসদ। দেখ, একমাত্র একজন ছাড়! কেউ তাকে ব্যক্তিগত ব| সমষ্টিগত" 

ভাবে শ্রদ্ধা করে না। 
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২য় সভাসদ। কিন্তু আর ওকে ছেড়ে কথা কওয়া উচিত না। ওকে তিরস্কারের 

মাধ্যমে ছুংখ দিতে হবে ওর কৃতকর্ষের জন্য । 
৩য় সভাসদ। আর যারা আমাদের সমর্থন করবে ন! তারা জাহান্নামে যাক। 

তারা পুড়ে মরুকগে। 

১ম সভাস্দ। তাহলে আমার সঙ্গে সব এস। লর্ড হেলিক্যান, একটা কথা 

আছে। 

হেলিক্যানাস। আমার সঙ্গে? আস্ুন আন্কুন, স্থপ্রভাত আমার মাননীয় 

সভাসদবুন্দ। 

১ম সভাস্দ। আপনি জানেন, আমাদের ক্ষোভের ঢেউ এতদূর উত্তাল হয়ে 
উঠেছে যে তা আর কোন বাধা মানছে না) তা এখন কুল ছাপিয়ে বাধ ভেঙ্গে 
ছড়িয়ে পড়তে চাইছে চারদিকে । 

হেলিকাানাস। আপনাদের ক্ষোভ বা! দুঃখ ৷ কিসের জন্য ? আশা করি আপনার! 
আপনাদের প্রিয় রাজার প্রতি অন্তায় করবেন না। 

১ম সভাসদ। ঠিক আছে তাহলে আপনিও আপনার নিজের প্রতি অন্যায় 
করবেন না মাননীয় লর্ড হেলিক্যান, যদি আমাদের রাজ! বেচে থাকেন 
তাহলে আমরা তার উদ্দেশ্তে প্রণাম জানাচ্ছি এবং কোথায় তিনি আছেন 
তা জানতে চাই। যদি জগতের কোথাও কোন দেশে তিনি থাকেন তাহলে 
আমরা তাকে খুজে বার করবই। আবার যদ্দি' বেচে না থাকেন, কোন 

কববে সমাহিত হন, আমর! সেখান থেকেও তকে খৃ'জে বার করব । তিনি যদি 

বেঁচে থাকেন তাকে আমাদের শাসনকর্তা হিসাবে নিয়ে আসব যেমন করে হোক । 

মরে গেলে তার জন্য রাষ্ট্রীয় শোকের মাধ্যমে মর্যাদা দান করব তাকে, তারপর অন্ত 

রাজা আমরা নিধাচন করব স্বাধীনভাবে । 

২য় সভাসদ। আমাদের মতে তীর মৃত্যুই নিশ্চিত। সুন্দর সুউচ্চ প্রাসাদের 
মাথায় ছাদ না থাকলে যেমন তা তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়ঃ তেমনি রাজা ছাড়া 

কোন রাজ্যও চলতে পাবে না। আব আপনি যখন শাসনকাধ ও রাজকাধ 

ভালই বোঝেন এবং ভালভাবে চালাতে পারেন, আপনার সার্বভৌম আধিপত্য 
আমরা সকলে ্বীকার কবে নিচ্ছি। 
সকলে। মহান হেলিক্যান দীর্ঘজীবী হোন। 

হেলিক্যানাস। যদি আপনারা বাঁজা পেরিক্লিসকে ভালবেসে থাকেন 

তাহলে তার প্রতি সেই ভালবাসা আর লম্মানের খাতিরে আপনাদের আরও 

১----৩৪ 
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কিছুদিন কষ্টভোগ করে যেতেই হবে। একবার ভেবে দেখুন, সমুদ্রে কখন 

কি হয় তা কি বলা যায়? সেখানে এক মুহর্ত ভাল যায় ত একঘণ্টা ছুরোগ 
ভোগ করতে হয়। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আর একটা 

বছর ধৈর্য ধরে অনুপস্থিত রাজার জন্য প্রতীক্ষা করুন। যদি এর মধ্যে 

তিনি ফিরে না আসেন তাহলে আমি এই বুদ্ধ বয়সে আপনাদের জন্যই এ রাজ্যের 
শাসনভার বহন করে, যাব। আর যদ্দি আমার এ অনুরোধটুকু আপনারা 
ভালবেসে না বাখেন তাহলে বলব, আপনারা মনোমত শাসক বেছে নেবেন এবং 

সেই ছুঃসাহনিক নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত মুল্য দান করবেন। যদি সে রকম 
কোন যোগ্য শাসক খুঁজে পান তাহলে তার রাজমুকুটের মধ্যে হীরকখণ্ডের মত 
খচিত হয়ে থাকবেন আপনার] । 

১ম সভাসদ। যদ্দি কেউ এ অনুরোধ না বাখেঃ তাহলে সে একটি মুর্খ । লর্ড 

হেলিক্যান যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন তাহলে আমরা রাজাকে খুঁজে বার করার 

চেষ্টা করবই। 

হেলিক্যানাস। তাহলে এতে বোঝা গেল আমি যেমন আপনাদের ভালবাসি 
আপনারাও তেমন আমাকে ভালবাসেন । অতএব আম্মুন আমরা হাতে হাত 

মেলাই । যেরাজোর সভাসদবা এক হয়ে মিলে মিশে চলতে পারে সে রাজ্য 

উন্নতি করবেই। ( সকলের প্রস্থান ) 
পঞ্চম দৃশ্ট । পেন্টাপোলিস। রাজপ্রাসাদ । 

একটি দরজা দিয়ে পত্রপাঠরত অবস্থায় সাইমোনাইডস্-এর 
প্রবেশ । পরে নাইটের প্রবেশ 

১ম নাইট | নমস্কার রাজ সাইমোনাইডস্। 

সাইমোনাইভস্। 'হে নাইটবৃন্দ' আমি আমার কন্যার ব্যাপারে যেটুকু 
জানতে পেরেছি, আমি তাই আপনাদের জানাচ্ছি। সে জানিয়েছে, আজ 
থেকে বারো মাসের মধ্যে সে কোন মতেই বিয়ে করবে না। তার কারণ সে ছাড়া 

আর কেউ জানে না, সে আর কাউকে তা বলবে না। আমি তা কোন মতেই 
জানতে পারিনি। 

২য় নাইট । আমরা কি তার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি না? 

সাইমোনাইডস্। কোন মতেই না। সে তার ঘরে এমনভাবে নিজেকে 
আবদ্ধ করে রেখেছে যে দেখা করা সম্ভব না। সে সিনধিয়ার চোখের 

নামে শপথ করেছে ষে দে এক বছর ভায়েনার মত কুমারী জীবন ধাপন 
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করবে এবং সে তার কৌমার্ষের সমস্ত সম্মান দিয়ে এই শপথকে রক্ষা 
করে যাবে। 

৩য় নাইট । বদিও যাবার ইচ্ছা নেই তথাপি আমরা এখন যাচ্ছি। 

(নাইটদের প্রস্থান ) 

সাইমে £ যাক এইভাবে ওদের তাড়ানো গেল। এখন আমার মেয়ের 

চিগ্তিটার কথা ভাবা যাক। সে বলেছে সপে এ অপরিচিত নাইটকেই বিয়ে 
করবে আর যদি সে বিয়ে না হয় তাহলে আর দিনের আলো! কোনদিন 

দেখবে না জীবনে । ভাল কন্তা। আমিও ত তাই চাই। তবে এ বিষয়ে 

আমার পছন্দ অপছন্দর কথা না ভেবেই সে অনমনীয় সিদ্ধান্ত করে বসল। 
যাক এখন সব চুপ। উনি এপিকেই আসছেন; ষাক আমি ওর কাছে 
ভান করব। 

পেরিক্িসের প্রবেশ 

পেরিরিস। আপনার মঙ্গল হোঁক মহান সাইমোনাইডস্। 

সাইমো :। আপনারও মঙ্গল হোক। গত রাত্রিতে আপনার মধুর সঙ্গীতে প্রীত 

হয়ে ধন্যবাদ জানাবার জন্য আমি আপনাকেই খু'জছি। সত্যি কথা বলতে কি, 
আমি জীবনে এমন মধুর গান কখনো! শুনিনি । 

পেরিক্রিস। এতে আগার কৃতিত্ব কিছু নেই, আপনিই আপন মহিমার দ্বারা আমার 
প্রশংসা করছেন । 
সাইমো £। সত্যি সত্যিই আপনি গানের রাজা । 

পেবিক্রিস। আম হচ্ছি সবচেয়ে অপদার্থ গায়ক। 
সাইমো £। আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। আমার কন্তা সম্বন্ধে 
আপনার মত কি স্যার ? 
পেবিক্িস। উনি অত্ান্ত গুণবতী রাজকন্া ৷ 

সাইমো £। সে আবার রূপব্তীও বটে। নয়কি? 

পেরিক্রিস। আশ্চর্যজনক ভাবে সুন্দরী । বসন্ত দিনের মত স্সিদ্ধমধুর তার 
। 

সাইমো :। আপনার সম্বন্ধে আমার কন্যার অভিমত খুবই উচ্চ। এমন কিসে 
চায় আপনি তার শিক্ষক হোন আর সে আপনার ছাত্রী হোক। স্থৃতরাং এ 

কথাট! ভেবে দেখুন। 

পেবিক্রিস। আমি তীর শিক্ষক হিসাবে অযোগ্য । 
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মাইম! :। ও সেকথা বলেনি। তার এই লেখাটা পড়ে দেখুন। 
পেরিক্রিস । (স্বগতঃ) কি এখানে? একটা চিঠি। তাতে সে লিখেছে 
সে নাকি টায়ারের নাইটকে ভালবাসে । আমার মনে হয় এটা হচ্ছে রাজার 
বানানো এক ুস্ক্ চক্রান্ত-_আমার জীবন নেবার এক হীন অপকৌশল ।_ 
হে মহান রাজন, আমার মত এক বিপন্ন ও অপরিচিত ভদ্দলোককে ফীদে 
ফেলার চেষ্টা করবেন না, আপনার কন্যাকে ভালবাসার মত উচ্চাশ 
যাব কখনই ছিল না, সে শুধু আপনার কন্যাকে জানিয়ে এসেছে তার 
বিনত্র শ্রদ্ধা! । 

সাইমো £। তুমি আমার কন্যাকে মন্যুঞ্ধ করেছ এবং তুমি হচ্ছ শয়তান। 
পেরিরিস। ভগবানের নামে বলছি আমি তা করিনি। এমন কি চিস্তাতেও 
কোন অপরাধ করিনি। আমার কাজ দ্বারা এমন কিছু করিনি 
যাতে বোঝাবে যে আমি তার ভালবাসা চেয়ে আপনাকে অসস্তষ্ট করতে 
চাই। 

লাইমো £| বিশ্বাসঘাতক, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। 

পেরিক্রিস। বিশ্বাসঘাতক! 
লাইমো! £। হ্যা, বিশ্বাসঘাতক । 

পেরিক্রিপ। আপনি যদি রাজা না হতেন তাহলে যে আমায় বিশ্বাসঘাতক বলছে 
তার গলাতেই আমি এই মিথ্যা কথাটাকে ঢুকিয়ে দ্দিতাম। 
সাইমো :। (ন্বগতঃ) এখন সত্যি কথা বলতে কি, তার সাহস সত্যিই 

₹সনীয়। 

পেরিক্রিস। আমার সকল কাজই সৎ উদ্দেশ্ত প্রণোদিত। আমার কোন 
কর্ম ও চিন্তার মূলে কোন কু অভিসদ্ধি নেই। আমি সম্মানের খাতিরেই আপনার 
এই রাজসভায় এসেছিলাম, এখানে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আসিনি । 
কেউ যদি আমায় অন্য কিছু ভাবে তাহলে আমার এই তরবারিই তাকে বুঝিয়ে 
দেবে যে সে হচ্ছে সম্মানের শত্র । ৃ 
লাইমে! ১। তুমি বিশ্বাসঘাতক নও? ঠিক আছে, এই আমার মেয়ে আসছে, 
সেই এর সাক্ষ্য প্রমাণ দেবে। ্ 

থাইসার প্রবেশ 
পেরিক্লিস। যেহেতু তুমি একই লঙ্জে সমানভাবে রূপ ও গুণসম্পন্না, তুমি 
সত্যি করে তোমার ক্রুদ্ধ পিতাকে বল, তোমার প্রণয় ও পাণিপ্রার্থীরূপে 
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আমি কখনো আমার এই জিব দিয়ে একটা কথাও বলেছি কি না, কোন দ্দিন 
কোন ছলে (প্রেম নিবেদন করেছি কি না । 

খাইসা। কেন, তুমি বল যদ্দি ত করেই থাক, যদি আমি তাতে আনন্দ পেয়ে 
থাকি তাহলে তাতে কার কি বলার থাকতে পারে, কে তাকে অপরাধ বলে গণ্য 

করতে পারে? 

সাইমো £। আচ্ছা কন্তা, তুমি কি এতই ছুঃসাহসী হয়ে উঠেছ? (স্থগত:) 
আমি কিন্ত অন্তরে এতে খুবই খুশি হয়েছি--আমি তোমাকে উপযুক্ত শিক্ষা 
দেব। তোমাকে আমি বশীভূত করবই। আমার কোন মত না নিয়েই কি 
একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে ভালবাসবে তুমি ? ৫ স্বগতঃ ) আমার মনে হয় ও ঠিক 
করেছে এবং এ ছাড়া অন্য কিই বা সে করতে পারত। ওব প্রণয়ী আমার মতই 
উচ্চবংশজাত ।-_ম্থতরাং শোন কন্যা, হয় আমার কথা শোন, আর তুমিও শোন 
স্যার, হয় আমা মতে চল আর তা! না হলে আমি তোমাদের দুজনকে ্বামীন্ত্রীৰূপে 
বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করব। তোমর! পরম্পরের হাতে হাত মেলাও। এইভাবে 

তোমাদের দুজনকে মিলিত করে তোমাদের আশা পূরণ করব।--আর 

ত দুঃখের কিছু রইল না।_ঈশ্বর তোমাদের স্থ্খী করুন। কী, তোমর৷ 

খুশি ত? 
থাইসা। হ্যা খুশি । কিন্তু তুমি আমাকে ভালবাস ত? 
পেরিক্রিস। আমার নিজের জীবনের মতই তোমায় ভালবাসি । 

সাইমে৷ £। কী, তোমর! দুজনেই সম্মত ত? 

উভয়ে। হ্যা) আমরা দুজনেই সম্মত। এখন আপনি খুশি হলেই 

হলো। 

সাইমো £। আমি এত খুশি "হয়েছি ষে আমি চাই ষত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
তোমাদের বিয়েটা সম্পন্ন হয়ে বাক এবং তোমরা! দাম্পত্যশষ্যায় গমন করে! । 

€ সকলের প্রস্থান ) 

ভূতীয় অঙ্ক 
গাওয়ারের প্রবেশ 

আবার শোন আমার কথা বিয়ে লাগল ঘরে 

নাক ভাকিয়ে নিদ্রা যাও ভুরিভোজন করে। 

সাঝের বেলায় ঝিল্লী যেমন মনের হুখে গায় 
ইছুর পেয়ে বিড়াল যেমন আগুন চোখে চায়।  * 
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হাইমেন তেমনি মনেব স্থুখে বাপর সাজিয়েছে 
বরকনেকে আদর করে ধরে এনেছে । 
কনের গঠে এল শিশু কুমারীত্ব গিয়ে 

দেখতে পাবে সবই কিছু এই মুকাভিনয়ে । 

যদ্দি কিছু না বোঝগো, বৃঝতে থাকে বাঁকি 
বুঝিয়ে দেব সৌজা করে আর সবই ফাঁকি। 

মুকাভিনয় 
একটি দরজা দিয়ে অন্ুুচরবর্সসহ পেরিক্রিস ও সাইমোনাইডস্-এর প্রবেশ 
একজন ছ্ুৃত এসে সাক্ষাৎ করল তাদের সঙ্গে এবং পেরিক্রিসকে একটি চি' 
দিল; পেরিক্রিস সে চিঠি সাইযোনাইডস্কে দেখাল। তারপর ধাত্রী লাইকরিভার 
সঙ্গে গর্ভবতী থাইসা প্রবেশ করল। রাজা! তাকে চিঠিখানি দেখাতে আনন 
প্রকাশ করল থাইস| । লাইকরিডা ও তাদের অনুচরবর্গকে সঙ্গে নিয়ে থাইস৷ 
আর পেরিক্রিস বিদায় নিল রাজার কাছ থেকে । তারপর রাজা সাইমোনাইডস্ 

ও বাকি সকলে প্রস্থান করল। 

টায়ারবাসীর! পেরিক্রিসকে খোজে নানা দেশে 

পেন্টাপোলিস রাজ্যে তার৷ আসে অবশেষে | 
স্থখেই ছিল পেরিক্রিস তার যে বিয়ের পরে 
টায়ারের দত চিঠি দিল রাজ দরবারে। 

কনা সহ মারা গেছে পাপী গ্যার্টিওকাস 
টায়ারবাসী চায় রাজ! হোক বীর হেলিক্যানাস। 

সৎ হেলিকেন বলে রাজা পেরিক্লিপ আসবে ফিরে 

। ছ মাসে নেবে না এলে সে বাজ-উপাধি শিরে । 

চিঠি পেয়ে পেরিক্রিস রাজাকে জানায় 

কন্া জামাতাবে বাজ দেয় যে বিদায় । 

পতিসহ স্থথে থাইস৷ চলে স্বামীর দেশে 
স্বামীর সাথে করবে কাজ সিংহাসনে-বসে । 
বাজ্য হতে জাহাজে করে নওনা হওয়ার পৰে 

মাঝ-সমৃদ্বে পড়ল তাড়া আবার বিরাট ঝড়ে । 

বলব নাক এই ঝড়েতে কি হলো অবশেষে 

্ নিজের চোখে দেখতে পাৰে ধের্ধ ধরে বসে । 
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মঞ্চটাকে জাহাজ ভাবো কল্পনার বলে 

আসছে রাজা পেপিকিস ক্লান্ত ঝড় জলে । 

১ম দৃশ্ঠ । জাহাজের বোর্ডের উপ৭ পেরিক্লিস। 

পেরিক্রিস। এই বিশাল সমুদ্রেব অধিপতি হে জলদ্েবতা, উৎক্ষিপ্ঠ উত্তাল 
ঘে সব তবঙ্গমালা! তোলপাড় করে তুলছে সমস্ত আকাশ আর পৃথিবীকে 
তুমি তাদের শাসন করো, সংযত করো । উন্মত্ত ঝড়কেও শাস্ত করে সমুদ্র 

থেকে তুলে নাও । বজ্রগর্জনকে করো স্তব্ধ; তরঙ্গঘর্ণজনিত অগ্ু,দগীরকে 
নির্বাপিত কণো।--কী খবর লাইকরিডা,ঃ আমার রাণী কেমন আছে? 

তুমি দেখছি ভীষণভাবে ঝড়ের আঘাতে কাপছ আর ছুলছ। না1(বকদের 

বাশি যেন মনে হচ্ছে মৃত্যুর কানে কানে কথা বলছে। তোমার কথা 

শুনতে পাচ্ছি না লাইকরিডা, আমার কথাও শুতে পাচ্ছ না।__ 
লাইকপ্িভা, লুসিনা হ ঈশ্বরপ্রেরিত হিতাকাংখিনী ভদ্র ধাত্রী, তুমি তোমার 
দেবতার কাছে কাতর মিনতি জানাও, নৌকোর ব্যবস্থা করো । তোমার 
রাণীর কষ্টের তাড়াতাড়ি লাঘব করো। 

একটি শিশুকোলে লাইকরিডার প্রবেশ 

তাহলে এসেছ লাইকরিডা ? 

লাইকরিডা । এই ওয়ঙ্কণ জায়গায় এই ছুপ্ধপোষ্ঠ শিশু কখনে!৷ থাকতে পাবে 

না। এর যদি আমার মত জ্ঞান বৃদ্ধি থাকত তাহলে এতক্ষণ মানা যেত। 

আপনাব মৃত বাণীর স্থৃতিচিহৃত্বব্ূপ এই শিশুটিকে আপনি গ্রহণ করুন । 

পেরিক্লিস। সেকি লাইকবিডা, রাণী নেই? সেকি কবে হলো। 

লাইকরিডা। ধৈধ ধরুন ্যার। হা হুতাশ করে এই ছুধষোগের মাঝে 

বিপদ্দকে বাড়িয়ে তুলবেন না । এই শিশুকনা ছাড়া আপনাব স্ত্রীর আর 
কোন চিহ্ন নেই। এই শিশুর মুখপানে চেয়ে অন্ততঃ ধৈর্য্য ধরুন এবং 
মনকে সাত্বনা দেবার চেষ্টা করুন । 

পেবিক্লিপ। হে স্বর্গের দেবতারা, কেন তোমরা আমাদের ভালবাসার বস্তকে 
দান করে পরে আবার তা নির্মমভাবে ছিনিয়ে নাও? আমরা যারা মত্যের 

মান্ষ কোন কিছু কাউকে দিয়ে আর তা ফিরে নিই না এবং আমাদের 
এ কাজের দ্বারা! তোমাদের সম্মানকেই বাচিয়ে চলি। 

লাইকরিড|। শান্ত হোন, ধৈর্য ধরুন স্যার, অন্ততঃ আপনার এই সন্তানের 

খাতিরে শান্ত হোন। 



€৩৬ শেকসৃপীয়ার বচনাবলী 

পেরিক্রিপ। তোমার জীবন শাস্তির হৌক কন্যা। এমন অভিশপ্ত জন্ম এর 

আগে আর কোন শিশু গ্রহণ করেনি। তোমার জীবন শান্তিপূর্ণ হোক। 

পৃথিবীর আর কোন রাজকন্তা পৃথিবীতে আপার সঙ্গে সঙ্গে এমন ছুবিপকে 
পড়েনি। এর পর তোমার জীবন যেন স্থখের হয়। মাতৃগর্ত হতে তুমি 

ভূমিষ্ঠ হতে না হতে যেন জল ঝড় বজ্র বিছ্যু২ং একসঙ্গে সব তাদের 
রোষকশায়িত তীক্ষ ভৎসনার দ্বারা অভ্যর্থনা করছে তোমায়। তোমার 
জীবনের প্রারভেই যে ক্ষতি তোমার হলো সে ক্ষতি আর কোন কিছুর দ্বারাই 

পুরণ করতে পারবে না তুমি। এর পর দেবতারা যেন তাদের কপাদষ্টি নিক্ষেপ 
করেন তোমার উপর | 

ছুই জন নাবিকেধ প্রবেশ 
১ম নাবিক। মনে সাহপ আছে ত ম্যার? ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। 

পেরিক্লিস। সাহস যথেষ্ট আছে; বিপদকে আমি ভয় করিনা । এ বিপদে 

ক্ষতি যা হবার হয়েছে। শুধু এই শিশুটার প্রতি ন্েহবশত: ঈশ্বরের কাছে 
প্রার্থনা করছি এই ছৃর্যোগ যেন থেমে যায়। 

১ম নাবিক। ঝড়ের রশ্মিটা আলগ! করো, ঝড় থামাও, নিজেকে ছু টুকরো 
করেমর না কেন। 

২য় নাবিক। সমুদ্রের লবনাক্ত জল আর মেঘের মত উচু উচু ঢেউগুলো 
আকাশের টাদকে পর্স্ত চুম্বন করছে। করুকগে, আমি কিন্তু, ভয় 

করি না। 

১ম নাবিক। আপনার স্ত্রী নিশ্চয় এই জাহাজেই মারা গেছেন, এই মৃতদেহটা 
জাহাজ থেকে ফেলে দিতে হবে। সমুদ্রের বুকটা এখনে! ফুলে ফুলে উঠছে, 

বাতাস গর্জন করছে। জাহাজ থেকে মৃতদেহটা ফেলে না দেওয়া পর্যস্ত ওরা 

শাত্ত হবে না। 

পেরির্লিপ। ওট1 তোমাদের কুসংস্কার ৷ 

১ম নাবিক | ক্ষমা করবেন স্তার। আমরা বহুবার সমুদ্রে এ সব ব্যাপার 

পরীক্ষা করে দেখেছি । তাই আমরা এগুলোকে খুব জোর দিয়ে বিশ্বাস কবি। 

স্থুতরাং আমাদের কথা শুনুন স্যার । তীকে জাহাজ থেকে সরাসরি বাইরে ফেলে 

দিতে হবে। 

পেরিক্রিস । তোমাদের ঘা খুশি করে! । হায় হতভাগ্য রাণী। 

লাইকরিডা। ওর মৃতদেহটা এখানে রয়েছে স্তার । 
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পেরিকিস। কোন আলে! নেই, শয্যা নেই, এখানে এই হীনভাবে শুয়ে 
আছ প্রিয়তম! ? প্রতিকুল প্রারুতিক পরিবেশ এমনভাবে অবিচার করল 

তোমার প্রতি ! তোমাকে ষে কবরে ঠিকভাবে সমাহিত করব আমি তারও 

কোন উপায় নেই। তোমার সমাধির উপর কোন স্ম্তিত্তস্ত রচনা করারও 

কোন অবকাশ নেই। তিমি প্রভৃতি জলজ জন্তরা আর বিক্ষুন্ধ জলরাশিই 
তোমার মৃতদেহকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে কেলবে। লাইকবিডা, তুমি 
নেস্টারকে কাগজ কালি আর মশলাপাতি আনতে বলো, নিকাগ্ডারকে 
আনতে বলো! সাটিন কাপড়ে মোড়া এক স্থন্দর শবাধার। যাও তাড়াতাড়ি 
করো । ( লাইকরিভা'র প্রস্থান ) 

২য় নাবিক। স্যার নিচেতে আমাদের একটা সিন্দুক আছে কর্ক আটা আর 
বোতাম দেয়া। 

পেরিক্রিপ। ধন্যবাদ তোমাদের । আচ্ছা নাবিক, বলতে পার কোন উপকূলের 

কাছে আমব। এসেছি ? 

২য় নাবিক | আমর! এসেছি থার্সাসের কাছে । 

পেরিক্লিস। ওইথানেই চলো । পরে টায়ারের দিকে যাবে। তোমরা কখন 
ওখানে পৌছতে পারবে আশা করছ ? 
২য় নাবিক। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অবশ্ঠ যদি ঝড়টা থামে । 

পেরিক্লিস। হ্যা, থার্সাসেই চলো । সেখানে ক্লিওনের সঙ্গে দেখা করব আমি, 
তার তত্বাবধানে শিশুটাকে রেখে আসব । যাও তোমরা তোমাদের কাজ করগে, 

আমি মৃতদেহটাকে নিয়ে আসছি । (সকলের প্রস্থান ) 

২য় দৃশ্ট । এফিয়াস। সেরিমনের বাড়ি । 

তৃত্যসহ সেরিমন ও কয়েকজন জাহাজডুবি লোকের প্রবেশ 

সেরিমন। ফিলেমন আছে? 

ফিলেমনের গ্রবেশ 

ফিলেমন। আমায় ডাকছেন হুজুর ? 
সেরিমন। এই সব হতভাগ্য বেচারীদের জন্য আগুন আর মাংসের ব্যবস্থা করো । 

আজকের রাত্রি বড় ছুর্যোগপুণ্ণ। 

তৃত্য। অনেক দুর্যোগ দেখেছি; কিন্ত আজকের রাতের মত ছুধোগ কখনো 

দেখিনি এর আগে । 

সেরিমন। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে না এলে তুমি আসার আগেই তোমার 
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মনিব মারা যাঁবে। এমন কোন উপায় নেই যা তাকে বাঁচাতে পাবে। 

( ফিলেমনের প্রাতি) যাও এইটা বৈ্ধকে দাওগে, আর তার ফল কি হয় 

জানাবে । (সেরিমন ছাড়া বাকি সকলের প্রস্থান ) 

দুইজন ভদ্রলোকের প্রবেশ 

১ম ভদ্রলোক। নমস্কার হুজুর । 

২য় ভদ্রলোক-। নমস্কার হুজুর | 

সেরিমন। ভদ্রমহোদয়গণ, কেন আপনারা! এত সকালে উঠে পড়েছেন ? 

১ম ভদ্রলোক । স্যার, আমাদের বাঁসাগুলো সমুদ্রের কাছাকাড়ি হওয়ার জন্য 

ভূমিকম্পের মত কাপছে ঝড়ে। মনে হচ্ছে বাড়িগুলো উল্টে যাবে আর তাব ইট 

কাঠগুলে৷ ভেজে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে । এক ভীতিবিহ্বল বিম্ময়ের বশবতাঁ হয়েই 
বাড়িছাড়া হয়ে চলে এসেছি । 

২য় ভদ্রলোক । এই কারণেই এত সকালে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি ; 

কিন্তু এটা আমাদের স্বভাব নম্ন। 

সেরিমন। আপনারা ঠিকই বলেছেন। 

১ম ভদ্রলোক । কিন্ত আমি একথা! ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি শ্যার, এত 

আরামের ব্যবস্থা থাক সত্বেও আপনি কেন সোনালি নিদ্রা ত্যাগ করে 
উঠে পড়েছেন। কোনরূপ বাধাবাধকতা না থাকা সত্বেও আপনি যে মানুষের 

দুঃখে সহাহ্ভূতি জানাবার জন্ত উঠে এসেছেন সেটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা 
স্তার। 

সেরিমন। দেখুন, রাজকীয় মহত্ব আর এশ্বধের থেকে আমি গুন আর 

বুদ্ধিকেই মানুষের প্রকৃত ভূষণ বলে মনে করি! রাজকীয় খ্যাতি আর 
এশ্বর্য অপরিণামদশাঁ উত্তরাধিকারীদের জীবনকে অমিতব্যয়ী ও অন্ধকারময় 
করে তুলতে পাবে; কিন্ত গুণ আর বৃদ্ধি মান্ষকে দান করে অমরত্ব, 
মানুষকে উন্নীত করে দেবতার পরধ্যায়ে। এটা আপনারা সবাই জানেন 

ঘষে আমি চিকিৎপাবিষ্তা পড়েছি এবং তার চর্চা করেছি এবং এই বিদ্যার 
বলে শাকসব্জী, বিভিন্ন ধাতু ও পাথরের মধ্যে কি কিগুণ আছে আমি তা 
জানি। কি কি কারণে রোগ হয় আর তার প্রতিকার কি তাও জানি। মূর্খতা 
আর মৃত্যুর তু্টির জন্য রেশমী থলের মধ্যে আমার ধনরত্বকে পুরে না রেখে বা 
ক্ষণস্থায়ী মান সম্মানের পিছনে ছুটে ন| বেড়িয়ে মাস্থষের রোগ নিরাময়ের মধ্যেই 
আমি প্রকৃত আনন্দ পাই। 
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২য় ভদ্রলোক। আপনার দানশীলতার জন্য আপনার সম্মান সারা এফিয়াসের 

মধ্যে ছড়িয়ে গেছে । আর তার ফলে শত শত আর্ত নরনারী আপনার 
কাছে ছুটে এসে আরোগা লাভ করছে । আপনার জ্ঞানবিদ্া নয়, আপনার 

ব্যক্তিগত সহানুভূতি আর সকলের জন্য উন্মুক্ত আপনার অর্থভাগারই 
আপনাকে এমন অক্ষয় সম্মান দান করেছে ষা কোনদিন মুছে যাবে না 

পৃথিবী থেকে। 

একটি সিন্দুকসহ দুই তিনজন ভূত্যের প্রবেশ 
১ম ভৃতা। ওখানে তলে রাখ । 

লেবিমন। কি ওট!? 

১ম ভৃতা। ম্যার এইমাত্র সমুদ্রের ঢেউএর আঘাতে এই সিন্দুকটা আমাদের 
কুলে এসে ঠেকেছে । এটা নিশ্চয় কোন জাহাজডুবি লোকের । 
সেরিমন । ওটা ওখানে রেখে দাও, আমাদের দেখতে হবে । 

২য় ভদ্রলোক । এট! একটা শবাধার বলে মনে হচ্ছে স্যার। 

সেরিমন। যাই হোক এটা আশ্চর্জনকভাবে ভারী । এটা একেবারে খুলে 

ফেল । সমূদ্রে পাওয়া এই সিন্দ্ুকটাতে যদি সোনা ভতি থাকে তাহলে সেটা 
আমাদের পক্ষে দাকণ সৌভাগ্যের কথা হবে। 
২য় ভদ্রলোক । তাই মনে হয় স্যার । | 
সেরিমন। এটা কেমন কর্ক আর বোতাম দিয়ে ও দেখ। এট! কি সমূদ্দের 

ঢেউ এ এসেছে ? 

১ম ভৃত্য । যে ঢেউট। এটাকে কুলে বয়ে নিয়ে এল তেমন বড় ঢেউ আমি কখনো 

দেখিনি স্যার । 

সেরিমন। খুলে ফেল। আস্তে, একটা. মিষ্টি গন্ধ এসে লাগছে নাকে । 
২য় ভদ্রলোক। গন্ধটা খুব স্ুক্্ম আর মিথ্টি। 

সেবিমন। এমন গন্ধ নাকে কখনো পাইনি । সুতরাং খুলে ফেল। হা ভগবান! 
কি এটা? একটা মৃতদেহ! 
১ম ভদ্রলোক । খুবই বিম্ময়কর। 

সেরিমন। কাপড়ে ভালভাবে ঢাকা । মশলা দিয়ে সযত্বে রাখা। আবার 

পাথেয়ন্বরূপ কিছু টাকাও রয়েছে । হে দেবতা এযাপোলো” আমার লোভ সংবরণ 

করে আমার চরিত্রকে বিশুদ্ধ করে তোল । 
( একটা লেখ। কাগজ পড়তে লাগল ) 
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এই শবাধার কুলে উঠে ষদ্দি কারো চোখে পড়ে 
এই কথাটি জানাই তারে তার অবগতির তরে। 
আমি রাঁজা পেরিক্লিস আর এ হয় আমার বাণী, 

- বাজার মেয়ে রাজার স্ত্রী এই কথাটি জানি-_ 
তারে সমাধি দিও উপযুক্ত মর্যাদার সনে 
খরচ স্বরূপ এ অর্থ নিয়ে খুশি হয়ে৷ মনে। 

তুমি যেখানেই বেঁচে থাক পেরিক্রিস আমি বলব সতাই তোমার হৃদয় 

আছে যে হৃদয় বিদীর্ণ হয় দুঃখে । আজ রাত্রেই মনে হয় এ ঘটনাটা 
ঘটেছে। 

২য় ভদ্রলোক | হ্যা শ্যার, তাই মনে হচ্ছে। 

সেরিমন । না নাঃ নিশ্চয় আজ রাত্রেই উনি মার! গেছেন। দেখুন দেখুন, 

€র দৃষ্টিটা কেমন সজীব মনে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে যার! ওকে ফেলে 

দিয়েছে সমূদ্রের জলে তারা ভাল করে দেখেনি। ঘরে একটু আগুন তৈরি 
করো । আর আমার ওযুধের বাঝক্সটা নিয়ে এস। (একজন ভৃত্যের 

প্রস্থান ) ম্বত্যু অনেক. সময় কয়েক ঘণ্টা জীবনের উপর বুক চেপে বসে থাকে । 
তারপর জীবনের নিধাপিত দীপ আবার জলে ওঠে। আমি এমন একজন 

মিশরবাসীর কথ। শুনেছি থে নয় ঘণ্টা মরে পড়ে থাকার পর উপযুক্ত ওষুধ পেকে 

জাবার বেচে ওঠে। 

ওষুধের বাক্স, গামছা আর আগুন নিয়ে ভূত্যের প্রবেশ 

ঠিক আছে ঠিক আছে। সেই স্থল আর করুণ স্থুরটা বাজাতে বল। ওয়ুধের 
শিশিটা আবার নাকের কাছে ধর । দেখ দেখ, পাথরের মত শক্ত মৃতদেহটা 

কেমন নড়ছে! গানটা বাজাও । ওকে বাতাস করো ভদ্রমহোদয়গণ, 
এইবার রাণী বেচে উঠবেন ! মনে হচ্ছে ঘুমন্ত প্ররূতি জেগে উঠছে। গর 

নিঃশ্বাসে তাপের স্পর্শ পাওয়! যাচ্ছে । পাঁচ ঘণ্টার বেশী উনি এমন অচৈতন্ত 

অবস্থায় নেই। দেখ দেখ, গুর জীবনকুস্থম আবার কেমন বাতাসে দুলতে 

শুরু করেছে। র 

১ম ভদ্রলোক । ন্ব্গের দেবতারা আপনার মাধ্যমে আমাদের বিশ্ময় 

বাড়িয়ে দিচ্ছেন গার সঙ্গে সঙ্গে আপনার যশ মানকে এক অক্ষল্প মর্যাদা দান 

করছেন । 

সেরিমন। উনি বেচে আছেন। দেখ, স্বর্গীয় রতুতারকায় ভর! যে চোখের 
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স্থন্দর পাতাছুটি পেরিরিিস হারিয়ে ফেলেছেন, সে পাতা আবার উন্মীলিত 

হচ্ছে। সে পাতার প্রান্তে আছে উজ্জল সোনালি রং। হীরকের মত 

উজ্জ্বল জল দেখা যাচ্ছে সে চোখে । সে জল মাটিতে ঝড়ে পড়লে সমৃদ্ধ 

হয়ে উঠবে পৃথিবীর মাটি। হে স্থন্দরী, আপনি দীর্ঘজীবী হোন। আপনি 
উঠে আপনার ছুরবস্থার কথা আমাদের শুনিয়ে অশ্রু আকর্ষণ করুন আমাদের 

চোখে । (থাইসা নড়ে উঠল ) ৃ 
থাইসা। হায় ভায়েনা, আমি কোথায়? আমার ম্বামী কোথায়? ইনি 

কে? 

২য় ভদ্রলোক । এ ঘটনা! কি আশ্রধের নয়? 

১ম ভদ্রলোক । বড় বিরল এ ঘটনা, চোখে দেখাই যায় না। 
সেরিমন। চুপ করুন আপনারা । আপনাদের হাত দিন, করমর্দন করি। 

ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যান। কাপড় দাও। আর ওর প্রতি লক্ষ্য রাখো। 

গুর এই পুনর্জীবন আবার ক্ষণস্থায়ীও হতে পারে। এস এস এসকালাপিয়াস 
সাহাষা করো আমাদেব। 

( থাইসাকে বহন করে সকলের প্রস্থান ) 
তৃতীয় দৃশ্য । থার্সাস। ক্লিওনের প্রাসাদ । 

পেরিক্লিস, ক্রিওন, ডাইওনিজা ও শিশুকন্া মেরিনাসহ লাইকরিডার প্রবেশ 
পেরিক্রিস। মহামান্য ক্রিওন, আমাকে এখন যেতেই হবে। বারো মাস গত 
হয়ে গেছে। টায়ারবাসীরা এখন বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে । আপনি এবং আপনার 

স্ত্রী আমার অশেষ আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। নশ্বর আপনাদের অবশিষ্ট 
জীবন স্থখের করুন। 

ক্রিওন। ছূর্ভাগোর তীক্ষ শর আপনাকে মারাত্মকভাবে আহত করলেও আশ্চ্ধ- 

ভাবে আমাদের উপর কিছু স্ুগ্রসন্ন হয়ে উঠেছে ভাগ্যদেবী । 

ডাইওনিজা । হায় আপনার প্রিয়তমা রাণীকে যদি একবার এখানে এনে আমাদের 

দ্বেখাতে পারতেন ! তাঁকে দেখে ধন্য হত আমার চোঁখ। 

পেরিক্লিস। উপরের এশ্বরিক শক্তিকে মেনে না চলে আমরা পারি না। 

ষে সমুদ্রের মধ্যে সলিলসমাধি লাভ করেছে আমার স্ত্রী, সেই বিক্ষুব্ধ 

সমূদ্রের মত আমি রাগে ক্ষোভে গর্জন করলেও যা হবার তাই হত, 
আমাদের ভাগ্যের এই বিধানকে ঠেকিয়ে রাখতে পারতাম না কিছুতেই । 
আমার শিশুকন্যার জন্ম সমুদ্রের উপর হয়েছে, তাই তার নাম রেখেছি 
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মেরিনা। আমি আমার এই শিশুসস্তানকে আপনাদের দয়ার উপর ছেড়ে 
দিয়ে গেলাম। আমার অঙ্থরোধ, ওকে যেন ওর বংশের উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা 
দেবেন । 

ক্রিওন। কোনরূপ আশঙ্কা করবেন না স্তার। মনে র।খবেন একদিন 

'আপনি থান্তশস্তের ছ্বারা আমাদের দেশের লোককে বাচিয়েছিলেন, 

আপনার সে মহিমার কথা আমরা ভুলব না। তার জন্য এ রাজ্যের সকল 
লোকের শুভেচ্ছা আপনার ও আপনার কন্যার উপর বধিত হবে। যদি আমি 

কখনো৷ আমার এই কর্তব্যকর্মে অবহেলা! কবি, তাহলে ঈশ্বর যেন আমার জীবনের 
শেষ দিন পর্বস্ত শান্তি দান করেন । 

পেরিক্রিপ। আমি আপনাদের বিশ্বাস করি। আপনি কোন শপথবাক্য 

উচ্চারণ না৷ করলেও আপনার মধাদোবোধ আর সততায় আমি বিশ্বাস করি। 

যতদিন পর্যস্ত না আমার কন্যা ভায়েনাব মধ্যস্থতায় বিবাহিত না হয় ততদিন 

আমি আমার মাথার চুল কাটব না, যদিও তাতে দেখতে আমায় খারাপ 

লাগবে । তাহলে আমি যাই, আমার মেয়েকে লালন পাঁলন করে আমায় ধন্য 

ও বাধিত করবেন। 

ডাইওনিজা। আমার নিজের একটি সন্তান আছে; কিন্তু আপনার সন্তানের থেকে 

বেশী স্রেহ বা যত্ব সে কোনদিন পাবে না আমার কাছ থেকে। 
পেরিক্রিস। আমার ধন্যবাদ আব শুভেচ্ছ। রইল আপনাদের প্রতি । 

ক্রিওন। আমরা আপনাকে সমুদ্রের ধার পর্ধস্ত এগিয়ে দিয়ে আসব। 
তারপর আপনাকে শান্ত সমুদ্র আর অনুকূল বাতাসের উপর ছেড়ে দ্দিয়ে 

বিদায় দেব। 

পেরিক্লিস। আপনাদের এই শুভেচ্ছার দান গ্রহণ করলাম। চোখের জল 
ফেলো না লাইকরিডা, এখন থেকে তুমি তোমার এই ছোট মনিবের দিকে 
লক্ষা রেখো, এরই উদারতার উপরে তোমায় নির্ভর করতে হবে একদিন। 

আস্থন শ্যার। ( সকলের প্রস্থান ) 

চতুর্থ দৃশ্ট। এফিয়াস। সেরিমনের প্রাসাদ । 

সেবিমন ও থাইসার বেশ 

সেরিমন। ম্যাডাম, এই চিঠিখানা আর কিছু ধনরত্ব আপনার শবাধারে 

ছিল। এখন এগুলো আপনার কাছেই রইল। এর কোন মানে বৃঝতে 

পারছেন ? 
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থাইসা। এগুলো আমার স্বামীর দেওয়া । আমরা সমুদ্রযাত্রা করেছিলাম, 

এটা আমার মনে আছে। এখনো এই দুরবস্থার মধ্যেও মনে আছে। 

তবে তারা উদ্ধার হয়েছেন কিনা ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু যেহেতু রাঁজা 
পেরিক্লিস আমার বিবাহিত স্বামী এবং যেহেতু তাকে আর দেখতে পাব না জীবনে, 
এক হিমশীতল নিরানন্দ সতীত্বের আবরণে ঢেকে রাখব নিজেকে, কোনদিন কোন 
আনন্দ করব না। 

সেরিমন। ম্যাডাম, এই ধদি আপনার অভীগ্দা হয় তাহলে এ অুরবর্তাঁ ভায়েনার 
মন্দিরে গিয়ে আপনি স্থচ্ছন্দে সারাজীবন বাস করতে পারেন। আমার এক 

ভাইঝি আছে, সে আপনার দেখাশোন। করবে। 

থাইসা। আমার অন্তরে ধন্যবাদ ছাড়া আর কোন প্রতিদ্ধানই আমি দিতে পারব 

না আপন1র এই দানের জন্য । তবে আমার প্রতিদান ক্ষুদ্র হলেও আপনার প্রতি 

আমার স্ভেচ্ছা অনেক বড়। ( সকলের প্রস্থান ) 

চতুর্থ অন্ক 
গাওয়ারের প্রবেশ 

মনে কর পেপিকিস টায়ারে এসেছে 
হারিয়ে যাওয়। রাজ্য তার ফিরে পেয়েছে। 

সাথীহারা রাণী তার এফিয়াসে গিয়ে 

ডায়েনার কাছে থাকে সেবাদাসী হয়ে। 

এবার ভাব মন ঘুরিয়ে মেরিনার কথা . 
সেকথ৷ শুনে হয়ত পাবে কিছু মনে ব্যথা ! 

ক্লিওন দম্পতির কাছে থার্সাসেতে থাকে 
রূপেগুণে সমান কন্তা লেখাপড়া শেখে । 

গান বাজনা সথঠীশিল্প সবেতে ভাল বলি 

তাই দেখে ক্লিওনকন্ঠা হিংসাতে যায় জলি । 

ক্লিওনকন্যা ফিলোটেনের বিয়ের বয়স হয় 
কিন্তু সবাই মেবিনার গুণের কথা কয়। 
একই বয়স ছুইজনার থাকে এক ঘরে 
কাক আর কপোত যেন এক গাছেতে বাড়ে । 

ক্লিওনজায়৷ ডাইওনিজাও হিংসার ঘোরে 
মেরিনাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করে। 
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ঘাতক লাগায় পিছনেতে ঈর্ধান্ধ হয়ে 

লাইকরিডার মৃত্যুতে যায় আরো স্থযোগ পেয়ে। 
কিন্তু জেনো হয় না পুর্ণ ভাইওনিজার আশ 

একবার ফেল সবাই মিলে স্বস্তির নিঃশ্বাস । 

এবার দেখ ভাইওনিজা আসে মঞ্চপরে 

নরঘাতক লিওনাইনকে আনে সাথে করে। 

১মদ্শ্তু। থার্সাস। সমুদ্রতীরবর্তী মুক্ত প্রান্তর ৷ 
ডাইওনিজ। ও লিওনাইনের প্রবেশ 

ডাইওনিজা। তোমার শপথের কথা মনে রাখবে। একাজ করবে বলে 

তুমি শপথ করেছ। তোমার এই কাজের কথা পৃথিবীর কেউ জানতে 

পারবে না আর এত তাড়াতাড়ি এতখানি লাভবান অন্য কোন কাজ করে 

কোনদিন হতে পারবে না। শীতল বিবেক তোমার হৃদয়ে যেন কোন 
স্নেহভালবাসা জাগিয়ে তুলতে না পারে, অথবা কোন দয়া যেন আবার 

তোমায় বিগলিত করে না বসে। অনেক লোকের মত তুমিও যত সব 

দয়ামায়াকে ঝেরে ফেলে সৈনিকের সংকল্প নিয়ে উদ্দেশ্টসাধনের পথে এগিয়ে 

বাও। ট 

লিওনাইন। আমি তা অবশ্যই করব; তবু বলছি মেয়েটা সত্যিই সব দিক দিয়ে 
খাসা । 

ডাইওনিজা। ভাল ত, ভাল যখন তখন তা দেবতাদেরই প্রাপা। ও 
এই ধারেই ওর ধাত্রীমা মৃত্যুর জন্য কাদতে কাদতে আসছে । ঠিক আছে, 

তুমি দঢসংকল্প ? 
লিওনাইন। হ্যা, আমি দ্ঢসংকল্ল। 

এক ঝুড়ি ফুল হাতে মেরিনার প্রবেশ 
মেরিনা। না না, পৃথিবীতে যত ফুল আছে, সবুজ, সোনালি, বেগুনি রঙের 
সেই সব ফুলের কার্পেট দিয়ে তোমার কবরের উপরকার সবুজ ঘাসগুলোকে 
ঢেকে দেব। হার, আমার মত হতভাগা মেয়ে আর কেউ হতে পারে না। 

আমার মার মৃত্যুকালে আমি দুধোগের মাঝে জন্মগ্রহণ করেছিলাম । যে ঝড় 

আমায় আমার আত্মীয় "্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেঃ আমার মনে 

হচ্ছে সারা জগৎটাই যেন সেই ঝড়ে ভরা । 
ডাইওনিজা। কেমন আছ মেরিন? একা রয়েছে কেন? আমার মেমে 
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তোমার সঙ্গে নেই কেন? দ্বিনরাত দুঃখ করে তোমার রুক্তক্ষয় করে৷ ন|। 
আমার একজন ধাত্রীকে তোমায় দিয়েছি । হা! ভগবান, এই নিস্ষল ছুঃখের 

দ্বারা তোমার কি দশাই না হয়েছে। এস আমার সঙ্গে, তোমার ফুলগুলো 
দাও । সমুদ্রের ধাবে লিওনাইনের সঙ্গে একটু বেড়াও। ওখানে বাতাস 
বড় চমৎকার ; সে বাতাসে ক্ষিদে বাড়ে। এস এস। লিওনাইন, ওর হাত ধরে 

ওকে নিয়ে বেড়াও। 

মেবিনা। না আমি বলছি তার দরকার হবে না। আপনাকে আপনার লোক 

দিয়ে আমায় সাহায্য করতে হবে না। 

ডাইওনিজা। এস এস। আমি তোমার পিতা রাজা পেরিক্লিপ এবং 

তোমাকে ভালবাসি। যে কোন বিদেশীর থেকে তোমাদের অন্তর দিয়ে 

ভালবাসি । আমর! প্রতিদিনই এখানে তাকে প্রত্যাশা করছি । যখন 

এসে তিনি দেখবেন এবং সকলের কাছে শুনবেন তার পরমা হন্দরী কন্যার 
এই অবস্থা হয়েছে তখন তিনি খুবই হতাশ হবেন এবং আমাকে ও 

আমার স্বামীকে দোষ দেবেন। মনে ভাববেন, আমর] তোমার কোন ত্র নিইনি। 
যাও, আমি অনুরোধ করছি বেড়াওগে । আনন্দ করোগে। সর্মনোলোভ৷ সেই 
সৌন্দর্যটা মুখের উপর ফুটিয়ে তোল। আমার জন্য ভাবতে হবে না, আমি একাই 
বাড়ি যেতে পারব। ্ 
মেরিনা। ঠিক আছে আমি যাব। কিন্তু যাবার আমার সত্যিই কোন 
ইচ্ছা নেই । 

ডাইওনিজা। যাও, যাও, একঘন্টা অন্ততঃ বেড়াও। আমি জানি এটা 

তোমার শরীরের পক্ষে ভাল হবে। লিওনাইন, মনে রেখো আমি যা 

বলেছি । 

লিওনাইন। ইত মা, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। 

ভাইওনিজা। আমি কিছুক্ষণের জন্। চলে যাচ্ছি তোমার কাছ থেকে। খুব 

ধীরে হাটবে । জোর হেঁটে রক্তকে অহেতুক উত্তপ্ত করে তুলবে না। কী! 

আমি থাকব? 
মেরিন । না, ধন্যবাদ মা। (ডাইওনিজার প্রস্থান ) আচ্ছা, বাতাসটা পশ্চিম 

দিক থেকে বইছে না? 
লিওনাইন । দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে । 
মেরিন । আমার জন্মের সময় বাতাসটা বইছিল উত্তর দিক থেকে। 

১--৩৫ 
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লিওনাইন। তাই নাকি? 

মেরিনা। আমার ধাইমা বলত, আমার বাঁবা কখনো ভয় করতেন না। 
তিনি সেই সমুদ্রে ঝড়ের সময় নাবিকরের কাছে গিয়ে রাজা হয়েও নিজের 
হাতে মাস্তলের দড়ি ধরে অনেকক্ষণ লড়াই কৰেছিলেন সেই ঝড় আর ঢেউ 
এর সঙ্গে। 

লিওনাইন। কখন? 
মেরিনা। আমার জন্মের সময়। আমার জন্মের সময় যে দুর্যোগ হয়েছিল 

তেমন দুর্যোগ অর্থাৎ ঝড় আর ঢেউ কেউ কখনো! দেখেনি । সমস্ত জাহাজটা 

যেন ওলট পালট' হয়ে গিয়েছিল, নাবিকরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কোন রকমে 

রক্ষ। করেছিল জাহাজটাকে। 

লিওনাইন। এস, তোমাৰ প্রার্থনাটা কবে নাও । 

মেরিনা। একথার মানে কি? 

লিওনাইন ৷ যদি তুমি চাও তোমাকে প্রার্থনা করার একটু অবকাশ দি:ত আমি 
অনুমতি 'দচ্চি, তুমি প্রাথনা কর, কিন্তু বেশী দেরি করে! না, প্রার্থনায় দেরি 
করার দরকারও নেই, কারণ দেবতার! খুব তাড়াতাড়ি শুনতে পান আর আমিও 
কাজটা খুব তাড়াতাঁড়ি করব বলেই শপথ করেছি । 

মেরিনা। কেন, তুমি কি আমায় মারবে? 

লিওনাইন। হ্যা, আমার মনিবগিন্নীকে সন্তষ্ট করার জন্যে । 

মেরিনা। সত্যি করে বলছি, আমার যতদুর মনে আছে জীবনে তাঁকে 
কখনো আমি আঘাত কবিনি। কখনো কোন খারাপ কথা বলিনি 

তাকে । শুধু তিনি কেন, কোন প্রাণীর সঙ্গেই জীবনে কখনো কোন খারাপ 

ব্যবহার করিনি । বিশ্বাস করো, আমি কখনো একটা ইছুরকে পর্ধস্ত মারিনি, 
কখনো একটা মাছিকে আঘাত করিনি । একবার আমি একটি পোকাকে 

পাদ্দিয়ে মাড়িয়ে ফেলি, কিন্ত তার জন্যে আমি কেদেছিলাম দুঃখে । আমি 

কিকরে তাঁর প্রতি কোন দোষ করতে পারি? আমার মৃত্যুর দ্বার তিনি 

কি লাভবান হবেন অথবা আমার জীবন থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা 

আছে? 

লিওনাইন। যে কাজের জন্ত আমি নিযুক্ত হয়েছি, সে কাজের যুক্তি 
খোঁজার কোন অধিকার নেই আমার, সে কাজটা করে ফেলাই আমার 

কর্তব্য। 
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মেরিনা। আমি আশ! করি সাবা জগতের বিনিময়েও সে কাজ তুমি করবে 
না। তোমাকে সবাই ভালবাসে । তোমার চোখ দেখে মনে হয় তোমার 
অস্তবটা ভাল। কিছুদ্দিন আগে আমি দেখেছি লড়াই করতে থাক ছুটি মানুষকে 
ছাড়িয়ে দিতে গিয়ে তুমি নিজে আহত হয়েছিলে। এর দ্বারা তুমি কত ভাল তা 
বোঝা যায়। এখনো তেমনি করো । তোমার মালিকগিন্নী আমার জীবন নিতে 
চাইছে, আমার ছুজনের মাঝধানে তুমি এসে দাড়াও, যেহেতু আমি দুর্বল দুজনের 
মধ্যে, আমাকে দয়! করে রক্ষা করো । 

লিওনাইন। আমি প্রতিজ্ঞ করেছি এবং তা করবই। (ধরে ফেলল ) 

জলদন্ত্যদের প্রবেশ 
১ম জলদহ্য । ধরো ধরো, শয়তান ৷ (লিওনাইন পালিয়ে গেল) 
২য় জলদস্থ্য। যাঁক ভালই লাভ হয়েছে । ভাল পুরস্কার । 

৩য় জলদস্থ্য । আধাআধি ভাগ কবতে হবে সাথী, আধাআধি ভাগ। চল, 

একে এখন জাহাজে নিয়ে চল তাড়াতাড়ি । ( মেরিনাকে নিয়ে জলদস্থাদের 

প্রস্থান) 

লিওনাইনের পুনঃপ্রবেশ 
লিওনাইন। এই সব দুর্ৃত্তগুলো বিরাট নামকরা জলদন্ত্য ভেইভ স্এর 

অধীনে কাজ করে। তারা মেরিনাকে ধরে নিয়ে গেছে। ষ্বক সে। তার 

ফেরার আর কোন আশা নেই। আঁম শপথ করে ব্লবসে মরে গেছে এবং 

আমি তাক সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছি । তবে ব্যাপারটা আর একটু ভেবে 

দেখতে হবে আমায়। এখন তারা তাকে জাহাজে নিয়ে গিয়ে তাকে ভোগ করে 

নিজেদের পরিতৃপ্ত কন্বে। তাকে তারা ধর্ষণ করার পরেও যদি সে বেঁচে থাকে 

তাহলে আমার দ্বারা সে হবে নিহত। (প্রস্থান ) 
দ্বিতীয় দৃশ্ঠ । মিটিলেন। পতিতালয়। 

প্যাণ্ডার, বড ও বোণ্টের প্রবেশ 

প্যাগ্ডার। বোল্ট ! 

বোণ্ট। যার? 

প্যাগ্ডার। বাঁজারটা ভাল করে খুঁজে দেখ। মিটিলেনে বীর ভত্র লোকের অভাব 
নেই। হাতে এত দ্দিন ভাল মেয়ে না থাকার জন্য আমাদের অনেক টাকার ক্ষতি 

হয়েছে। 

বড। আমাদের হাতে অবশ্ত ' একেবারে মেয়ে না থাকা হয়নি। এখনে! 
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আমাদের হাতে তিন তিনটে মেয়ে আছে । তবে তার্দের যা ক্ষমতা তার বেশী ত 

আর পারবে না তারা । আর ক্রমাগত তাদের ব্যবহার করতে করতে তার প্রায় 

পচে গেছে। 
প্যাগ্ডার। তাই বলছি নতুন মেয়ের সন্ধান করো। যা! টাকা লাগবে দেব। যে 
কোন ব্যবসাতেই যদ্দি ঠিকমত বৃদ্ধি না খাটাও তাহলে কিছুতেই উন্নতি করতে 
পারবে ন]। 

বড। তুমি ঠিকই বলেছ। যত সব বাজে মেয়েগুলোকে আমরা পুষে এসেছি। 
এই ধর এগাবোট।। 

বোণ্ট। হ্যাহ্যা, এগারোটা । তাদের পুষে বড় করে তুলেছি আবার তাদের 
বুড়ো করেও তুলেছি । কিন্তু আমি কি বাজারটা খু'জে দেখব? 

ৰড। নাকরেকিকরবে? যামাল আমাদের হাতে আছে তা একটা ঝড়েই 

কোথায় উড়ে যাবে। তাদের অবস্থা! এমনই সকরুণ। 
প্যাগ্ডার। তুমি ঠিকই বলেছ। আর তাদের বৃদ্ধি বিবেচনা বলে কোন জিনিস 
নেই। টান্সিলভেনিয়ার সেই মেয়েটা ত মরে গেছে। 

বোণ্ট। মেয়েটা কিন্তু সেই লোকটাকে খুব তাড়াতাড়ি জব্ব করে দিয়েছিল । 

ক্ষমতা ছিল বলতে হবে। একেবারে রোষ্ট করে ছেড়েছিল। তবে অবশ্য আমি 

বাজারট। খুজে দেখব। 

প্যাগডার। একটা লোকের ভালভাবে বাচতে তিন চার হাজার ত্বর্মমুদ্রার 

দ্রকার। তাছাড়া তারপর বুড়ো! হলে ত রুজি বোজগার সব বন্ধ হয়ে 

যাবে। | 
বড। কেন একথা বল্ছ। বুড়ো হলেও কি আমরা কাজ করে যাব না? কাজের 

আবার লজ্জা কিসের ? 

প্যা্ডার। দেখ, খেটে কিছু মাইনে নিয়ে বা কৃতিত্বের সঙ্গে বিপদের ঝুকি নিয়ে 
কোন লাভ নেই । আসল কথা যৌবন মানুষের চিরদিন থাকে না আব এই 

যৌবনকালেই বেশ মোট! রকমের সম্পত্তি করে রাখা ভাল। তারপর আর কাজ 
না করলেও কোন ক্ষতি হবে ন|!। তাছাড়| তখন কাজ ন1 করে কুঁড়ে হয়ে বসে 

থাকলেও ঈশ্বর আমাদের কিছু বলবে না। 
বড। চল, আমাদের আরো অনেক কাজ আছে। কত শত ঝামেলা আমার্দের 

সহ করতে হয়। 
প্যাগ্তার। আমরাও লোকের উপর ঝামেল। কম করি না। আমাদের কাজ 
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কারবারের ঘপ্তরই ত হচ্ছে এই। একথা বলে তলাভনেই। এই বোন্ট 
আসছে। 

কয়েকজন জলদন্থ্য ও মেরিনাসহ বোণ্টের পৃনঃপ্রবেশ 
বোন্ট | (মেরিনার প্রতি) এদিকে এস__মনিব, কি, একে কুমারী মেয়ে 
বলবে ত? 

১ম জলদস্থ্য । ও স্যার, এ বিষয়ে আমাদের ত কোন সন্দ্হেই নেই। 

বোল্ট । মালিক, এর জন্যে আমি অনেক খোজাধু-জি করেছি তুমি বৃঝতে 

পারছ। য্দ তুমি একে পছন্দ করো! ভাল, আর যর্দি না করো তাহলে আমার 
বায়না দেওয়া সব টাকা নষ্ট হবে। 

বড। আচ্ছা বোণ্ট, ওর কি গুণ আছে? 
বোণ্ট। ওর মুখখানা ভাল, ও ভাল কথা বলতে পারে, ওর পোষাক পরিচ্ছদও 

ভাল; আর কোন গুণের দরকার নেই। ওকে গ্রহণ করার পক্ষে এই 

গুণগুলোই যথেষ্ট। 

বড। ওর দাম কত বোল্ট? 

বোণ্ট। এক হাজার টাকার এক পয়সা! কমে হবে না। 

প্যাগ্ডার। আচ্ছা এস আমার সঙ্গে; সঙ্গে সেই টাক! পেয়ে যাবে। ওকে 
ভিতরে নিয়ে যাও। তাকে কি কি করতে হবে বুঝিয়ে দেবে, আদর আপ্যায়নের 
ব্যাপারে ও যেন একেবারে কাচা না হয়। 

(প্যাণ্ডার ও জলদন্যদের প্রস্থান ) : 

বড। মেয়েটার গুণগুলে৷ দেখ__ওর গায়ের রং চুলের রং, ওর বয়স, ওর দেহের 
উচ্চত৷ এবং তার মৃঙ্গে আছে ওর কুমারীত্ব । যে সব চেয়ে বেশী দাম দেবে সেই 
ওকে প্রথম ভোগ করবে। এমন কুমারী মেয়ে পাওয়৷ সম্তা নয়। যাও, আমি ঘা 

বলছি করো । 

বোণ্ট। পরে তাই করছি। (প্রস্থান ) 

মেরিনা। হায় হায়, লিওনাইনটা দুর্বল ও শিথিলমন! আর শ্ঈথ যে ওদের একবার 

আঘাতও করেনি, কোন কথাও বলেনি ওদের । আবার এমনও হতে পারে 

যে এই সব জলদন্থ্যগুলো৷ ততটা বর্ধর প্রকৃতির নাঃ তা যদি হত তাহলে আমাকে 
রি হরর পি রিতা রা রত রর 

আনার জন্য । 

বড। কেন, কিসের জন্য খেদ করছ স্ন্দরী? 
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মেরিনা। আমি সুন্দরী এই জন্যই আমি খেদ করছি। 
বড। খেদ করে লাভ নেই, দেবতারা তোমাকে স্থুদ্দর করে গড়ে তুলে তাদের 
উপযুক্ত কাজই করেছে। 
মেরিনা। আমি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি না। 

বড। তুমি এত হালকা যে আমি তোমাকে হাতে করে তুলে ফেলতে পারি । 
কোথায় ভূমি থাকতে চাও ? 
মেরিনা। আমার একটা বড় দোষ কি বুঝলে ? আমি এক মৃত্যুর হাত থেকে 

পরিত্রাণ পাবার জন্য আর এক মৃত্যুর কবলে এসে পড়তে চাই। 
বড। না, তৃমি এবার থেকে খুব সুখেই বেঁচে থাকবে । 

মেরিনা। না। 

ব্ড। হ্থ্যা অবশ্যই স্থখে থাকবে । কত রকমের ভদ্রলোক তোমার জীবনে 

আসবে । বিভিন্ন ূপ আর বর্ণের মানুষের আস্বাদ পাবে। কী, তৃমি কান 

বন্ধ করে দিচ্ছ, শুনছ না? 

মেরিনা। তুমি একজন মেয়েছেলে ? 
বড। আমি যদি মেয়ে না হই তাহলে কি হব তুমি বলতে চাও ? 

মেবিনা। যদি মেয়ে হও তাহলে সৎ হবে আর তা না হলে মেয়ে 

হয়ো না। 

বড। দেখ বাঁজে বকো না। চাবুক মেরে ঠাণ্ডা কবে দ্েব। মনে হচ্ছে 

তোমায় কিছু ওষুধ দিতে হবে। তুমি হচ্ছ খোক! আর বাচ্চা, তোমাকে এখন 
পোষ মানাতে হবে এবং আমিই তা করব। 

মেরিন। | ঈশ্বর আমায় রক্ষা করবেন । 
বড়। ঈশ্বরকে ত আর চোখে দ্রেখা যায় না। ঈশ্বর ব্দি মানুষের মাধ্যমেই 

তোমাকে রক্ষা করেন তাহলে দেখবে মানুষরাই তোয়ার খাওয়া দেবে, 
সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেবে, মান্ষরাই তোমার উন্নতি সাধন করবে। এই যে বোন্ট 

এসে গেছে । (বোণ্টের পুনঃপ্রবেশ ) 

আচ্ছা শ্যার, ওর কথা বাজারে বেশ চীৎকার করে বলেছ ত? 

বোন্ট। তার মাথায় যত গাছা চুল আছে আমি ততবার তার কথা ঠেকে বলেছি। 

আমি আমার কথা দিয়ে তার একটা গোটা ছবি ফুটিয়ে তুলেছি। 
বড। আচ্ছা, এবার বলত, পাঁচজনের মতলব কি বুঝলে? বিশেষ করে ছেলে 

ছোকরাদের মনোভাব কি? 



পেরিক্লিস, দি প্রিচ্স অফ টায়ার ৫৫১ 

বোন্ট। বিশ্বাস করো, তারা যেমন তাদের বাবাদের নীতি উপদেশ শোনে 

ঠিক তেমনি করে মন দিয়ে আমার কথা শুনছিল। একটা ম্পেনদেশীয় 
ছোকরার ত জিবে জল এস গেল মেয়েটার রূপের বর্ণনা শুনে এবং সঙ্গে সঙ্গে 

সে উত্তেজিতভাবে বিছানায় চলে গেল। 

বড। আমর! আগামী কাল তাঁর মনোবাঞ্চ৷ পুর্ণ করব। 

বোন্ট। আজ রাতে, আজই বাতে। কিন্তু মাসি, তুমি সেই ফরাসী নাইটকে 

জান কি? 

বড। কে? ম'পিয়ে ভেরলে? 

বোণ্ট। হ্যাসেই। সে ত আমার ঘোষণার কথা শুনে লাফাতে লাগল; এবং 

শপথ করে বলল, কালই মেয়েটার সঙ্গে দেখা করবে। 

বড। আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে এখন। এখানে আসার তার একটা 

বাতিক আছে। সেই বাতিকের বশেই সে এখানে আসে। আমি জানি সে 

এখানে আমাদের এই ছায়াঞ্চকার জীবনে আসে তার টাকা ওড়াবার জন্যে । 

বোল্ট । ভাল ভাল। সব দ্রেশেই যদি এই ধরণের একজন করে পরিব্রাজক 
থাকত। | 

বড। (মেরিনার প্রতি) শোন আমার কথা, তুমি একবার এদিকে এস। 

তোমার ভাগ্য ফিবেছে। আমার কথাটা ভাল করে বোঝ, যে কাজ তুমি 
বেশ ইচ্ছার সঙ্গে করবে বাইরে সেটা করবে খুব ভয়ে ভয়ে ; যেখানে দেখবে 
অনেক কিছু লাভের আছে সেখানে এমন ভাব দেখাবে যাতে মনে হবে তুমি যে 
কোন লাভকে তুচ্ছ জ্ঞান করো, তুমি তাদের মধো দুঃখের কোন কিছু দেখলে 
চোখের জল ফেলে খুব দয়ামায়। দেখাবে, যেন তাদের কতই ভালবাস এবং তাতে 
তোমার বেশ ভালই লাভ হবে। 

মেরিনা। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। 

বোন্ট। ওকে ঘরের ভিতরে নিয়ে ধাও মাসি। আমাদের এখানকার প্রচলিত 

রীতি অনুসারে ওব লজ্জার ভাবটা দূর করে দাও। 

বড। তুমি ঠিকই বলেছ, তাই করতে হবে দেখছি। যেখানে একেবারে 
লঙ্জ! ত্যাগ করে যাওয়া উচিত তোমাৰ কনে সেখানে যাচ্ছে লজ্জায় 

জড়ো সড়ে হয়ে। 

বোণ্ট। দেখ সবাই ত আর সমান না। কেউ লজ্জা করে, কেউ করে না, 
কিন্ত মাসি, আমি ভাগের কথা আগেই বলেছি । 
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বড। তুমি আবার এব মধ্যে ভাগ বসাতে চাইছ ? 
বোন্ট। হ্যা ঠিক তাই। 

বড। কে তা অস্বীকার করেছে? এস বাছা লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার পোষাকটা ত 

ভালই মনে হচ্ছে। 
বোন্ট । পৌঁধাকট| এখন বদলান! হবে না। 

বড। দেখ বোট, এখানে বাক্য ব্যয় ন| করে তুমি বরং শহরে বলগে কি 
রকম সুন্দরী এক মেয়ে আজ আমাদেব ঘরে এসেছে । দেখ বিধাতা যখন এমন 

এক স্থন্দর বস্তকে স্থট্টি করেছেন তখন নিশ্চয়ই তার একটা ভাল উদেশ্য 

আছে। সুতরাং বলগে সবাইকে, মেয়েটি হচ্ছে সৌন্দর্ধে খনি এবং তোমার 
প্রচারের ফল্প তুমি পাবেই। 

বোন্ট। আমি বলে দিচ্ছি মাসি, বজ্রগর্জনেও যে কু'ড়ের। বিছানা থেকে 

ওঠে না, আমার প্রগরের ঠেলায় তারাও উঠে পড়েছে বিছান। থেকে । দেখে 

নেবে আজ রাত্রে কিছু লোক নিয়ে আসবই। 

বড। এস মেয়ে, আমার সঙ্গে এস। 

মেরিনা। উত্তপ্ত অগ্রি, স্ৃতীক্ষ ছুরিকা এবং গভীর জলরাশি একসঙে মিলিত 
হয়ে যদি আমায় ভয় দেখায় তা হলেও আমি আমার সতীত্ব রক্ষ। করে যাব। 
দেবী ভায়েনা আমার উদ্দেশ্ট সার্থক করবেন। 

বড। ডায়েনার সঙ্গে আমাদের কার কি কত্ণার আছে? তুমি প্রার্থনা করতে 

পার। এখন চল, বাবে কি আমার সঙ্গে ? ( সকলের প্রস্থান ) 
তৃতীয় দৃশ্য । থার্সাস। ক্রিওনের প্রাসাদ । 

ক্রিওন ও ডাইওনিজার বেশ 

ডাইওনিজা। কেন তুমি বোকার মত কথা বলছ? যা হয়ে গেছে তা কি আর 

কখনো ফেবে ? 

ক্রিওন। ও ডাইওনিজা! এ ধরণের নরহত্যা স্ধ চন্দ্র কখনে। প্রত্যক্ষ করেনি 

এর আগে। 

ডাইওনিজা। আমার মনে হচ্ছে বুড়ো থেকে তুমি আবার শিশুতে পরিণত 
হ্বে। 

কিওন। যদি আমি এই সারা বিশ্ব-ব্রদ্ষাণ্ডুর অধিপতি হতাম তাহলে এই 

কৃত কাজটাকেই আবার ফিরিয়ে আনতে পারতাম। মেয়েটি রক্তের দিক 

থেকে একটু নিরুত্তাপ ছিল, কিন্তু সে ছিল খুবই গুণবতী। কিন্তু ঠিকভাবে 
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বলতে গেলে বলতে হয় সে পৃথিবীর যে কোন বাজমূকুটের যোগ্য । ও 
শয়তান লিওনাইন, ওর মনটাকে তুমিই বিষিয়ে দিয়েছিলে। তুমি যদি 
তার সে মদ খেয়ে একসঙ্গে মাতাল হতে তাহলে এ কাজের তবু একটা 

মানে থাকত। রাজা পেরিক্রিস এসে যখন তার সন্তান চাইবেন তখন তাঁকে 
কি বলবে ? 

ডাইওনিজা। বলব আবার কি? ব্লব সে মরে গেছে । আমবা তাকে মানুষ 
করেছি বলে ত আর তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না ; ধাত্রীরা! কখনো 

নিয়তির কাজ করতে পারে না। যারা জীবনকে লালন পালন করে তারা কখঝো 

জীবন বক্ষ করতে পারে না মৃত্যুর হাত থেকে । আমি বলব, সে রাতিতে মারা 
গেছে। কে তার প্রতিবাদ করবে? অবশ্য যদি তুমি ধামিক সাধু সেজে তোমার 

সততা ও নির্দোষিত৷ প্রয়াণ করার জন্য বলে না দাও ষে এর মধ্যে কোন চক্রাস্ত 

আছে। 
ক্রিওন। ঠিক আছে, বলে যাও। পৃথিবীতে বত অপরাধ আছে তার মধ্যে 
দেবতার! তোমার এই জঘন্য অপরাধটাকে সবচেয়ে বেশী ঘ্বণা কবেন। 

ডাইওনিজা। মনে হয় তুমিও তাদের একজন যাঁরা ভাবে থার্সাস থেকে কতক- 
গুলো দাঁড়কাক গিয়ে পেরিক্লিসকে খববটা দিয়ে আসবে । তুমি এতখানি কাপুরুষ 
একথাটা আমার ভাবতেও লঙ্জ! হচ্ছে । 

ক্রিওন। এসব ক্ষেত্রে যারা মত দেয় আর যারা এসব কাজ সমর্থন করে তারা যেই 
হোক না কেন তাদের বংশ ভাল না। 

ডাইওনিজা। তা হোক। তব তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না সে 

কেমন করে মারা গেহে। লিওনাইন এখান থেকে চলে যাওয়ার ফলে 

আর কেউ একথা জানতেও পারবে না, কোনদিন । মেয়েটা বাহুর মত আমার 

কন্যাকে গ্রাস করে রেখেছিল। তার আর তার সৌভাগ্যের মাঝখানে 
মেয়েটা দীড়িয়েছিল পর্বতপ্রমাণ একটা বিরাট বাধা হয়ে। কেউ 

আমার মেয়ের পানে তাকাতও না; সবাই শুধু তাকাত মেবিনার মুখের 

দিকে। আমাদের মেয়ের নাম যশ কিভাবে শ্লাণ হয়ে যাচ্ছিল দিনে 

দিনে ভাবতে গিয়ে অন্তর আমার বিদীর্ণ হয়ে ষেত। যদ্দিও তুমি আমার এই 
কাজটাকে অবৈধ এবং অন্ঠায় বলে ভাব কারণ তুমি তোমার মেয়েকে তেমন 
ভালবাস না, তথাপি আমি বলব আমাদের একমাত্র কন্তার প্রতি দয়াপরবশ হয়েই 
'একাজ আমি করেছি। 
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ক্রিওন । ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করুন । 

ডাইওনিজা। আর যদি ভাঁব পেবিক্ি'সর কথা, কী সে বলবে আমাদের? তার 

মৃত্যুর কথা জানতে পেরে আমর! কেঁদেছিলামঃ এখনো আমর! শোক করছি, তার 

শ্থৃতিস্তন্ত নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। আর তার উপরকার ম্মারকলিপির 

সোনালি অক্ষরগুলে। প্রশংসার কথা প্রচার করবে আর প্রকাশ করবে আমাদের 

কাছে কত যত্বে সে লালিত হয়েছে এবং আমাদেরই খরচে তার এই স্থৃতিস্তস্ত 
নিমিত হয়েছে । 

ক্রিন। তোমার মুখটা দেব্দুতের মত হলেও তোমার অন্তরটা ঠিক 
তার উল্টো, এখন বাজপাখির মত তোমার হিংশ্রতাটা একটু সংযত 

করবে কি? 

ডাইওনিজা।. তুমি দেখছি এমনই মানুষ যে কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে ভাব 
শীতকাল এলেই মাছিগুলে৷ মরে ঘায়। (প্রস্থান ) 

চতুর্থ দৃশ্য! থার্সাস। মেরিনান স্থৃতিস্তম্ের সম্মুথস্থ স্থান। 

গাওয়ারের প্রবেশ 

এইভাবে অনেক্থানি সময় কেটে গেল। অনেক দরপথ অতিক্রান্ত 

হলো । আমাদের কল্পনার তরী পাল তুলে সমূদ্র অতিক্রম করল, কত 
দেশ পবিভ্রমণ কতুল। এবার আমার কথা শোন, আমাদের কাহিনীর 

ফাকটুকুকে ভরিয়ে দিই এখন পেবিক্রিস তার সভাসদদের নিয়ে তার একমাত্র 
আননের ধন কন্ঠাকে দেখাব জন্য আবার সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন। থার্সাসে 
যাবেন তিনি । এবার তার সঙ্গে লর্ড হেলিকাধনাসও যাচ্ছেন। বাজ্যশ।সনের 

ভাব দিয়ে এসেছেন লর্ড এসকেনের উপর। থাই হোক, এবাপ কিন্ত 

যাত্রা শুভ। অনুকুল বাতাসের গতি আর জাহাজের 'সাবলীল গতি তাকে 

নিরাপদে পৌছে দিয়েছে থার্সাসে । তার সঙ্গে সঙ্গে এবাণ তোমাদের চিন্তাও: 
সেখানে চলে যাক তার কন্যাকে ফিরিয়ে আনার জন্য । এখন তাদের নির্বাক 

অবস্থায় ঘোরা ফেরা করতে দেখতে পাবে । তোমাদের চক্ষু কর্ণের বিবাদতঞ্জন 
হবে। 

মুকাভিনয় 

একটি দরজ| দিয়ে পেরিক্রিস তার দলবলসহ প্রবেশ করল। অন্য দরজ! 

ছয়ে প্রবেশ করল ক্লিওন ও ডাইওনিজা। রিওন পেরিক্রিসকে মেরিনার 
স্থতিস্তভটি দেখাল। শোকে ভেজে পড়ল পেরিক্লিস। কালো পোযাক 
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পরল। প্রবাল শোকাবেগের সঙ্গেই প্রস্থান করল। পরে র্লিওন ও ডাইওনিজা 
প্রস্থান করল। 

হায় বন্ধুগণ ৷ মানুষের বিশ্বাস এইভাবে বারবার হয় প্রতাবিত। ছলনায় ভুলে 
গিয়ে মানুষ তার শ্বাভাবিক যুক্তিবোধকে বিপর্জন দিয়ে অবিশ্বাস্তকে মেনে নেয়। 
রাজা পেরিক্লিসও সরল বিশ্বাসে তার কন্যার মৃত্যুর কথা মেনে নিয়ে শোকাত 

হৃদয়ে থার্সাস থেকে রওনা হলেন দেশে ফেরাঁর জন্য । তবে প্রতিজ্ঞ করলেন, 

তিনি জীবনে কখনে! মুখ ধোবেন না আর দাড়িও কাটবেন না। এইভাবে 

শোকের ঝড়ে অন্তর তীর দীর্ণ বিদীর্ণ হলেও কোন রকমে তা সংযত করে জাহাজে 

চড়লেন রাজা পেরিররিস। এবার দুষ্ট ডাইওনিজা মেরিনার স্মৃতিন্তপ্ের উপর কি 

লিখেছে তা দেখ। (পড়তে লাগল ) 
সুন্দরতম! মধুরতমা৷ কনা এক, এইখানে লভিছে বিশ্রীম 
টায়ারের রাজকহণ) রূপেগুণে অনুপমা» মেরিনা তার নাম। 

নির্নম হাতে ছিন্ন অকালে বৃত্তচ্যুত সে বসন্তের ফুল 

অপাপবিদ্ধা সে, নিফলঙ্ক জীবনে তার নেই কোন ভুল । 
জন্মকালে তার দপিতা থেটিস কিছু মাটি করেছিল গ্রাস 
বন্যার ভয়ে ভীত পৃথিবীর মনে তাই ঢুকেছিল গভীর সন্ত্রাস 
তাই থেটিসকন্যাকে পাঠিয়ে দেয় দূর ব্বর্গলোকে 
যেথ। হতে এসেছিল সেইখানে চলে গেল অমৃত-আলোকে । 

এইভাবে কুটিল শয়তানের মুছু তোষামোদে ভুল গিয়ে পেরিক্লিস বিশ্বাস 

করে নিলেন তার কন্যার মৃত্যু ঘটেছে। অপ্রতিবাদে তিনি মেনে নিলেন ভাগ্যের 

নিষ্টর বিধানকে । এবার আমাদের অভিনেয় দৃশ্য চলে যাবে তার কন্তার 
কাছে মিটিলেনে যেখানে সে অকথ্য ছুঃখ কষ্টে ভর দুঃসহ জীবন যাপন 

করছে। ( গ্রস্থান ) 

পঞ্চম দৃশ্য । মিটিলেন। পতিতালয়ের সন্মৃথস্থ রাজপথ । 

পতিতালয় হতে আগত ছুই ভদ্রলোকের প্রবেশ 

১ম ভদ্রলোক। এরকম কখনো! তুমি শুনেছে? . ূ 
২য় ভদ্রলোক। ও এখান থেকে চলে গেলে আমরা এ জায়গায় কখনো এমন 

মেয়ে পাব না। 

১ম ভদ্রলোক । এ ত দেখছি দৈব ব্যাপার। এমন জিনিস এখানে ন্বপ্রেও 

ভাবতে পার? 
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২য় ভদ্র । নানা,চল। আরনা। আমি আর কোনদিন বেশ্যাখানায় যাৰ 
না। তুমি কোনঘিন চালচুলো৷ ঘরকন্নার গান শুনেছ? 
১মভদ্র। আমি এখন যা কিছু ভাল তাই করব, কিন্তু এ পথে আর কখনো 
আসব না । €( সকলের প্রস্থান) 

চতুর্থ দবশ্য। মিটিলেন। পতিতালয়ের একটি কক্ষ। 

প্যাণ্ডার, বড ও বোণ্টের প্রবেশ 

পাগ্ডার। এখন দেখছি ওর দোষগুণ যর্দি এব থেকে ছিগরণ হত তাহলেও ও 

এখানে না এলেই ভাল হত। 

বড। ধিক ধিক, ওর মুখে আগুন। ওর মত মেয়ে দেবতা প্রিয়াপাসকে প্যস্ত 

ঠাণ্ডা করে জমিয়ে দেবে; মানুষের একটা গোটা বংশকেই লোপ করে.দেবে। 

আমর] হয় তার সতীত্ব নাশ করে এ কাজে নামাব আর না হয় তাকে ছেড়ে 

দেব। যখন তার মক্কেলদের জন্য সাজসজ্জা করে তাদের তোয়াজ করার চেষ্টা 

কর! উচিত তার, তখন তা না করে সে আমাকে ঘত সব আজে বাজে যুক্তি 
দেখাতে আসবে, আমার কাছে হাটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করবে। ও সোজা 
মেয়ে নয়, স্বয়ং শয়তান ওকে চুম্বন করতে এলেও ও তাকে গৌড় পিউরিটান 
করে ছাড়বে। ্ 

বোণ্ট। দেখে নিও, আমি ওর সতীত্ব নষ্ট করব। আর তাষদিনাপারি 

তাহলে ও আমাদের সব বড় বড় আশা পরিকল্পনা ভেন্তে দেবে আর আমাদের 

সবাইকে ধর্মযাজক করে ছাড়বে । 
প্যাপ্তার। আমার ওপর ওর বিরক্তির জন্য ওর মধ্যে সিফিলিস রোগ ঢুকিয়ে 
দেব। 

বড। এই রোগ ছাড়া ওকে জব্দ করার আর কোন উপায় নেই। এখানে লর্ড 

লাইসিমেকাস আসছেন ছদ্মবেশে । 
বোণ্ট। এই গোমরামুখো মেয়েটা যদি মকেলদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার 
করত তাহলে আমরাও একদিন আমীর ওমারহ বা লর্ড ল্ডৌ হয়ে উঠতে 
পারতাম। 

লাইসিমেকাসের প্রবেশ 
লাইসিমেকাস। কেমন আছ সব এখন? অনেক বেশ ভাল ভাল কুমারী মেয়ে 
পেয়েছ নাকি ? 
বড। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। 

শা 
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বোণ্ট। আপনি ভাল আছেন দেখে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি স্যার । 
লাইসিমেকাস। তা ভালই করেছ। তোমাদের মকেলদের ভাল থাকাই ত 
উচিত। তারপর ভিতরে স্বা্থ্য রক্ষার সব ব্যবস্থা কবে রেখেছ ত। দেখো যেন 

আবার ডাক্তার সার্জেন ডাকতে না হয়। | 
বড। আমাদের এখানে একটা মেয়ে আছে ন্যার, তবে যদ্দি সে--তবে তার মত 

মেয়ে এই মিটিলেনে কখনো আসেনি । 
লাইসিমেকাস । মে এই পাপকাঁজ করবে কি না, ভোমরা কি তাই বলতে 

চাও ? 

ব্ড। আপনি বুঝতে পারছেন ত স্যার, কথাটা আগেই বলা ভাল। 

লাইসি। ঠিক আছে ডাক তাকে। 

বোণ্ট। লালে সাদায় মেশ! সে ধেন রক্তমাংসের একটা জীবন্ত গোলাপ । আর 

সত্যিই সে একট! গোলাপ, তবে যদি না 

লাইসি। কি বলতে চাও শুনি ? 

বেন্ট। না স্তার, আমি আর আজে বাজে কথা বলব না। 

লাইসি। বেশ্টারা সতী হতে চাইলে যেমন তাদের কথার কেউ দাম দেয় 
ন1 তাদের কোন মান বাড়ে না, তোমার এই ভাল হওয়ার কথাতেও তোমার কোন 

মান বাড়বে না। (বোল্টের প্রস্থান ) 

বড। এই ষে মেয়েটা আসছে । আমি জোর করে বলতে পারি, মেয়েটা আছে 

এখনো ঠিক টাটকা ফুলের মত, এখনে! কেউ ওকে ছেঁড়েনি। 
মেরিনাসহ বোল্টের পুনঃপ্রবেশ 

এইবার দেখুনঃ মেয়েটা স্থন্দরী নয়? 
লাইস। সত্যিই, দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর সমস্ত ক্লান্তি ও দুর করে দিতে পারে। 
যাহ হোক, তোমরা যাও। 

বড। দয়াকরে স্তার আমায় একট! কথা বলার অন্থুমতি দিন) কথাটা আমি 

সঙ্গে সঙ্গেই সেরে নেব। 

লাইসি। ঠিক আছে, আমি বলছি সেরে নাও । 

ৰড। (মেরিনাকে আড়ালে ডেকে ) প্রথমতঃ আমি তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি, 

ইনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি। 

মেরিনা। আমিও তাই চাই। আমি যেন ওর ব্যবহারে সেকথা; জানতে 

পারি। 
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বড। ছ্িতীয়তঃ উনি হচ্ছেন এখানকার রাজ/পাল। আমরা ওর কাছে বিভিন্ন 

দিক দিয়ে বাধা। 
মেরিনা। উনি এখানকাব শাসনকর্তা হলে তোমর! অবশ্যই তাঁর বাধ্য হবে। তবে 
উনি কতট! সম্মানের যোগা তা জানি না। 

বড। আমি অনুরোধ করছি, আর সতীত্বপ*1 ন! দেখিয়ে ওর সঙ্গে ভাল 

ব্যবহার করবে। উনি তাহলে তোমাব গোটা এ্যপ্রণটাকে সোনা দিয়ে 
মুড়ে দেরেন। 

মেবিনা। উনি সম্মানের সঙ্গে যা আমায় দেবেন আমি ধন্যবাদের সঙ্গে তা 

গ্রহণ করব। 

লাইসি। হা, হলো তোমার ? 

বড। ভুজুব্, 'এখনো ঠিক ওকে পোষ মানানো হয়নি । ওকে বাগে আনতে 

আপনার কিছুটা কষ্ট হবে । চলে এস, আমরা গুদের বেখে চলে যাই। তোমরা 

যে যার নিজের কাজ করগে। ( বড, প্যাণ্ডার ও বোণ্টের প্রস্থান ) 

লাইসি। এখন বল ত সুন্দরী, এ ব্যবসায় তুমি কতদিন এসেছ? 
মেরিনা। কোন বাবসা স্যার? | 

লাইসি। দেখ, সে ব্যবসার নাম করলে তা খারাপ শোনাবে। তুমি রাগ 
করতে পার। 

মেরিনা। আমার ব্যবসার নাম করলে আমি রাগ করবনা । আপনি তার নাম 

করতে পাবেন। ূ 

লাইসি। ' এ পেশায় কতদিন নেমেছ ? 

মেরিনা। যত দ্রিনের কথা আমার মনে পড়ে ঠিক ততদ্দিন থেকে। 

লাইসি। তুমি কিখুব অল্প বয়স থেকেই এ পেশায় লেগেছ? তুমি পাচ সাত 
বছর থেকেই এ কাজ করছ? 
মেবিনা। আরো আগে থেকে স্যার, অবশ্য যদি আমি এখন সত্যি সত্যিই এ 

কাজে নেমে থাকি। 

লাইসি। কেন, যে বাড়িতে তুমি বাস করছ সে বাড়িতে থাকলেই তোমাকে ক্রয় 
বিক্রয় যোগ্য পণ্য হিসাবে ভাববে সবাই। 
মেরিনা। এটা যদি এই ধরণের খারাপ জায়গা বলে জানেন তাহলে আপনি 

এখানে এলেন কেন? আমি শ্তনেছি আপনি একজন সম্মানিত বক্তি এবং 

এখানকার শান্ষনকর্তা ! 
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লাইসি । কেন, তোমার বড়কত্তা একথা তোমায় বলেছে নাকি ? 

মেরিনা। কে আমার বড়কর্তা? 

লাইসি। এ যে, যে মেয়েট। তোমাদের সব কিছু শেখায়, যে তোমাকে 
আমার কাছে দিয়ে চলে গেল। দেখ, আমি তোমার সঙ্গে ভাল 

ব্যবহার যদি ন। করি তাহলে তোমার কাছে আর কখনই আসব না। এখন 

আমাকে কোন গোপন জায়গায় নিয়ে চল । চল চল। 

মেরিনা। যদি আপনি সম্বশজাত হন তাহলে এখন তার যোগ্য পরিচয় 

দিন। আপনার কাছে আজ যদ্দি বিচার প্রার্থনা করি তাহলে সে বিচার যেন 

আপনার বংশ ও পদমর্ধাদার উপযুক্ত হয়। 
লাইসি। স্কিকরেহয়? সেকি? অন্য কিছু চাও। শান্ত হও। 

মেরিনা। আমার কথ! জেনে রাখুন, আমি এমনই একজন কুমারী মেয়ে 

ষে 'দুর্ভাগোর তাড়নায় এ রকম জায়গায় আসতে বাধ্য হয়েছি। এটা 

এমনই জঘন্য জায়গা! যেখানকার প্রতিটি মানষই রোগগ্রস্ত। এই অন্ধকার 

নরককৃণ্ড হতে একমাত্র ঈশ্বরই আমাকে মুক্ত করতে পারেন । ওরা আমায় 

এমনই এক ডানাভাঙ্গা পাখিতে পরিণত করে তুলেছে যাব মুক্ত বাতাসে উড়ে 
চলার কান ক্ষমতা নেই। 

লাইসি। আমি ভাবতেই পারিনি তুমি এত ভাল কথা বলতে পাব। 
কখনেো। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিণি। আমি যদি এখানে কান পতিতা 

মেয়েকে নিয়ে আসতাম তাহলে সেও তোমার কথায় ভাল হয়ে উঠতে পারত । 

এই নাও কিছু টাকা, এই নিয়ে তুমি এখান থেকে পালিয়ে যেতে পার। ঈশ্বর 

তোমায় রক্ষা করকেন। 

মেবিনা। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। 

লঃইসি। আমার দিক থেকে জেনে বেখো, আমি কোন অসৎ উদ্দেশ্যে 

আ'সনি এখানে । এখানকার প্রতিটি দরজা জানালায় আমি খারাপ গন্ধ 
পাচ্ছি এবং খারাপ লাগছে আমার কাছে। বিদবায়। তুমি সত্যিই বড় 
গুণবতী মেয়ে এবং তোমার যে শিক্ষাদীক্ষা ভাল সে বিষয়ে আমার কোন 

সন্দেহে নেই। এই নাও আরো! কিছু টাকা । যে তোমাকে খারাপ করার জন্য 

এখানে তোমায় চুরি করে এনেছে সে নিপাত বাক, জাহান্নামে যাক। যদ 

'আমি কোন খবর পাঠাই তোমাকে জানবে সেট। ভাল খবর । 
বোল্টের পুনঃগ্রবেশ 
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বোণ্ট। আমার প্রার্থনা, হুজুর আমায় কিছু দ্রিন__ 
লাইসি। দুর হয়ে যাও বদমাস দারোয়ান কোথাকার । তোমার বাড়ি 
হলেও এ ঘর আপাতত এই মেয়ের। সে তোমায় মজা দেখিয়ে দেবে। 

যাও। ( প্রস্থান ১ 
বোণ্ট। এটা কি হলো? তোমার জন্যে দেখছি অন্য পথ ধরতে হবে। 

তোমার যে সতীত্বের দাম একটা কাণাকড়িও হবে ন| সেই সতীত্বের অহঙ্কার 
নিয়ে ধদ্দ একটা গোটা সংসারের ক্ষতি করো তাহলে আমিও তোমাকে 

শিকারী কুকুরের মত ছিড়ে খাব । এস ত' আমার সঙ্গে । দেখি। 

মেরিন । কোথায় আমায় নিয়ে যাবে? 

বোন্ট। আমি যদি তোমার সতীত্বেব মুণ্চ্ছেদ করতে না পাবি তবে 
পেশাদার ঘাতককে দিয়ে তোমার মাথা কাটাব। আমরা তোমার জন্য 

আর কোন ভদ্রলোককে তাড়াব না। এস বলছি। 

বডের পুনঃগ্রবেশ 

বড। কি হলো, ব্যাপার কী? 

বোণ্ট। ব্যাপার খুবই খারাপ মাসি । ও লর্ড লাইপিমেকাসকেও ধর্মের 
বাণী শুনিয়েছে । 

বড। ও, ছি, ছি, কী ঘেন্নার কথা গে ! 

বোন্ট। ও আমাদের ব্যবসাটার নিদ্দে করতে করতে সেটা ঈশ্বরের সামনে 

দুগদ্ধময় করে তুলেছে। 

বড। ওর গলায় ফাসি দিয়ে দাও। 

বোণ্ট। উনি ওর সঙ্গে সত্যিই খুব ভাল ব্যবহার করতেন, কিন্তু ও তাকে 

বরফের বলের মতই ঠাণ্ডা করে পাঠিয়ে দিয়েছে । হয়ত তার জন্য প্রার্থনাও 

করেছে। 

বড। বোন্ট, ওকে নিয়ে ইচ্ছামত ভোগ করো। কাচের মত £নকো ওর 

সতীত্বকে ভেঙ্গে চুরমার করে দাও। গর্ব করার মত ওর আর কিছুই যেন 

নাথাকে। | 

বোল্ট । তখন ওর সারা অঙ্গে দেখা দেবে কাটা । তখন মজা বুঝবে। ওর; 

গোট। দেহটাকে আমি নির্মমভারে ধর্ষণ করব। 

মেরিনা। শোন, শোন তোমর| স্বগের দেবতারা । 

। ও আক্সর মন্ত্র পড়ছে। নিয়ে যাও ওকে। ও যদি কোনদিন 
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আমার ঘরে না আসত তাহলে ভাল হত। ওর গলায় দড়ি পড়ক। 
আমাদের ধ্বংসের জন্যেই ওর জন্ম হয়েছে। তুমি কি মেয়েদের এই 

স্বাভাবিক ব্যবসায় কোনদিন নামবে না? এস ত দেখি সতীলঙ্গী মেয়ে 

আমার । (প্রস্থান ) 
বোণ্ট। এস, এস আমার সঙ্গে এস। 

মেরিনা। আমায় কোথায় নিয়ে যাবে? 
বোণ্ট। সতীত্বরূপ যে রত্ব তুমি ভালবেসে আকড়ে ধরে রেখেছ সে রত্র ছিনিয়ে 
নেবার জন্য । 

মেরিন । কিন্তু তার আগে একটা কথ! আমায় বল। 

বোল্ট । বল, তোমার কি একটা কথা। 

মেরিনা। আচ্ছা, তুমি তোমার শত্রুর কছ থেকে কি আশা করো? 

বোল্ট । শক্রর কাছে কী আর আশ! করব | সে আমার উপর প্রতুত্ব করবে, এ 

ছাড়া আর কি? 
মেবিনা। তাহলেও জেনে রেখো, শক তোমার ভালই কণবে। কারণ 
সে তার প্রভুত্বের দ্বারা তোমার দোষগ্ুলোকে দুর করে দেবে। তুমি যে 
কাজ করছ, নরকের সবচেয়ে পাপী তার চরমতম নারকীয় যন্ত্রণাভোগের 

অথবা কোন কিছুর বিনিময়ে সে কাজ করবে না । তুমি এমনই এক বাড়ির 
অভিশণ দারোয়ানের কাজ করো যে বাড়িতে আসে যত সব দুর্বৃত্তের দল। থে 

খাছ্য তৃমি খাও তাও দ্ষিত। : 

বোণ্ট। তাহলে তুমি আমায় কি কাজ করতে বল? আমি কিযুদ্ধেযাব। সাত 

বছর হৃদ্ধ করে হয়ত পা টা আমার' বিসর্জন দেব আর তারপর একট! কাঠের পা 

লাঁগাবারও পয়স থাকবে না। 

মেরিনা। তুমি এখানকার এই কাজ ছাড়া আর যে কোন কাজ করতে 

পার। পথ থেকে আবর্জনা ফেলার কাজ করবো৷ অথব৷ ঘাতকের কাজ করো । 

এর থেকে যে কোন কাজ ভাল। তোমার থেকে একটা বনমানুষ বা 

বাদরকেও লোকে অনেক ভাল বলবে তোমার এই কাজের জন্যে। দেবতারা 

আমায় একদিন না একদিন এখান থেকে মুক্ত করবেই। এই নাও কিছু 

টাকা । তোমার মালিক ষধি 'আমাকে দিয়ে টাকা রোজগার করতে চায় 

তাহলে তাকে বলে দাও তা জন্র উপায়ে করতে», কারণ আমি গান গাইতে 

পারি, সেলাই জানি, নাচতে জানি, এই সব গুখের আমি কোন বড়াই করি 
১.৩ 
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না। আমি এইসব শেখাতে পারব টাকার জন্বে। আমার মনে হয় জনবহুল 

শহরে একাজের অভাব হবে না। 

বোণ্ট। তুমি কি যা বললে তা গৰ শেখাতে পার? 
মেরিনা। যদ্দি কখনো! প্রমাণিত হয় যে আমি তা পারি না তাহলে আমাকে 

তোমাদের সেই পতিতাঁলয়ে নিষে গিয়ে সবচেয়ে খারাপ লোকের কবলে আমায় 
ফেলে দেবে । 

বোন্ট। আঙ্ছ৷ দেখছি আমি কি করতে পারি তোমার জনে । তবে যদি আমি 
পারি, ঠিক জায়গায় তোমায় লাগিয়ে দেব। 

মেবিনা। তবে যেন ভদ্র এবং সৎ মেয়েদের মাঝে আমার থাকার ব্যবস্থা 

করো । 

বোন্ট। সত্যি কথা বলতে কি সৎ মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ খুবই কম। 

তবে চেষ্টা করুব। কিন্তু আমার মনিব যখন তোমায় কিনে এনেছে তখন তাদের 
মতটা চাই। তাদের মত ছাড়া কিছু হবে না। আমি তাই.তোমার কথা 
তাদের বলব, আর আমার মনে হয় তাদের মত পেতে কষ্ট হবে না। এস, আমি 

তোমার জন্তে যতটা পারি করব। 

পঞ্চম অঙ্ক 

গাওয়ারের প্রবেশ 

গাওয়ার । আমাদের কাহিনীতে বলছে, এইভাবে সেই পতিতালন্ন হতে 

নিজেকে মুক্ত করে মেরিনা গিয়ে আশ্রয় নিল কোন এক সৎ লোকের 

বাড়িতে । অপুর্ব তার গান, কোন মানুষ তার মত গান করতে পারে ন।, 

তার নৃত্যকলা স্বর্গের 'দেবীদেরও হার মরখনায়। তার নৃত্যগীতে প্রীত হয় 
গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীর দল। তার স্মচীশিলপও বড় অদ্ভুত। সে প্ররুতির 

পশ্ড পাখি ফুল সব কিছুই কাপড়ের উপর স্থচীশিল্লের দ্বারা বচনা করতে 
পারে। এই সব কিছুর দ্বারা প্রচুর অর্থও সে উপার্জন করে আর তা সেই 
অভিশপ্ত পতিতাকে দেয়। এর পর এখন আমরা চল যাই মেরিনার পিতার 
কথায়। তাকে আমরা এর আগে শেষ দেখেছি সসুত্রে। প্রথমত তিনি 

বাতাসের থেকে দ্রুতগতিতে তার যেক্জেকে দেখার জন্ত গিয়েছিলেন 
পেপ্টাপোলিসে। এখন মনে করো” ভিনি ফেরার পথে এই উপকুলেই 
নৌগর করেছেন । যে শহুরে প্রতি বছর দত! নেপচুনের পুজা উৎসব হয় 
সেই শহয় থেকে লাইসিখেকাস একটি বড়. বাজরা ' "মার শাস্তির পছাক। লিক্ষে 

শ 

টি 



শত 
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এগিয়ে আসেন রাজ! পেরিক্লিসের জাহাজের দিকে । এখন মনে করো ছঃখ 
ভারাক্রাস্ত হৃদয়ে পেরিক্লিস বসে আছেন তাঁর জাহাজে ।, এর পর যা হবে চোথেই 
দেখতে পাবে। 

প্রথম দৃশ্ত। মিটিলেনের উপকূল সন্নিকটস্থ জাহাজ 
জাহাজের ডেকের উপর এক মঞ্চে পেরিক্লিস বিশ্রামরত অবস্থায় বসে আছে। 
তার জাহাজের পাশে একটি বড় বজরা দীড়িয়ে আছে। একজন টায়ারের 
ও একজন মিটিলেনের নাবিক প্রবেশ .করল। তাদের হেলিক্যানাস লক্ষা 
কন্লেন। 
টায়ারের নাবিক। লর্ড হেলিক্যানাস কোথায়? ( মিটিলেনের নাবিকদের 
প্রতি) তিনিই তোমার সমস্যার সমাধান করবেন। ও, এই যে উনি। 
স্যার, মিটিলেন থেকে একটি বজরায় করে সেখানকার শাসনকর্তা 
লাইসিমেকাস এসেছেন। তিনি আমাদের এ জাহাজে আসতে চাঁন। আপনি 
কি বলেন? 
হেলিক্যানাস। তা তিনি আসতে পারেন। জনকতক তদ্রলোককে ডেকে 
দাও। 
টায়ারের নাবিক । কই কে আছেন আমাদের লর্ড ডাকছেন। 

ছুই তিনজন ভদ্রলোকের প্রবেশ 
১ম ভদ্র। হুজুর আমাদের ডাকছেন ? 
হেলিক্যানাস। ভদ্রমহোদয়গণ ! কোন এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমাদের 
জাহাজে আপতে চান। তাঁকে ভালভাবে অভ্যর্থনা সহকারে নিয়ে আহুন। 

( ভদ্রমহোদয়গণ ও দুইজন নাবিক নিচে নেমে গিয়ে বজরায় গেল) 
উক্ত ভদ্রমহোদয়গণ, নাবিকদ্ধয় ও সভাসদবর্গসহ 

লাইসিমেকাসের প্রবেশ 
টায়ারের নাবিক। স্যার । ইনিই সেই ভদ্রলোক যিনি আপনাকে এ ব্যাপারে 
সাহায্য করতে পারেন। 

_জাইসিমেকাস। আন্থন আহুন মহাশয়, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। 
হেলিক্যানাস। হ্যার, আপনি যেন আমার থেকেও দীর্ঘজীবী হন। 
লাইসি। আপনার শভেচ্ছার জন্ত ধন্তবাদ। আপনাদের এই জাহাঁজটাকে 
হলের কাছে নোঙর করে থাকতে 'দেখে আমি জানতে এলাম এ জাহাজ 
€কোথাঝার। 
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হেলি। আগে আপনি বলুন আপনি কোথাকার ? 
লাইসি। আপনার! ষে জায়গায় রয়েছেন আমি সেখানকার শাসনকর্তা । 
হেলি স্তার, আমাদের এ জাহাজ হচ্ছে টায়ারের এবং এ জাহাজে আমাদের 

টায়ারের রাজা স্বয়ং আছেন। উনি দুঃখে তিনমাস কারো সঙ্গে কথা বলেননি এবং 

কোন খাছ্ও গ্রহণ করেননি । 

লাইসি। আচ্ছা গর দুঃখের কারণটা কি? 

হেলি। সে দুঃখের কাহিনী বড় দীর্ঘ। তবেত্ার দুঃখের সবচেয়ে বড় কারণ 

হলো এই যে তিনি তার প্রিয়ত। স্ত্রী ও কন্যাকে হারিয়েছেন। 

লাইসি। আমরা কি তার সঙ্গে একবার দেখা কবতে পারি ? 

হেলি। হা! পারেন । তবে সে দেখা করার কোন মানে হবে না কারণ তিনি 

কোন কথা বলবেন না। 

লাইসি। তবু আমায় একবার দেখা করতে দিন । 
হেলি। এ দ্রেখুন (পেরিক্লিসকে দেখিয়ে ) উনি লেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের রাতের 

দুর্ঘটনার আগে খুব ভাল মানুষ ছিলেন। সেই দুর্ঘটনাই ওকে এই অবস্থায় 

নিয়ে এসেছে 

লাইসি। আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন হে রাজন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল 
করুন। হে বাজন, স্বাগত জানাই আপনাকে । 

হেপি। সব বৃথা । উনি কথা বলবেন না আপনাদের সঙ্গে | 
১ম সভাসদ £ মিটি। স্যার, আমাদের মিটিলেনে একটি কুমারী মেয়ে আছে। 

আমি জোর করে বলতে পারি সে নিশ্চয়ই বাজাকে কথা বলাতে 

পারবে। | 

লাইসি। হ্যা ঠিকই বলেছ। সে তার মধুর সঙ্গীত আর অন্তান্া গুণের 
ছার! নিঃসন্দেহে মুগ্ধ করবে রাজীকে এবং তাঁর হঠাৎ বিকল হয়ে যাওয়া 
বধির কর্ণকৃহর বিদ্ধ করে তাঁর মর্মদেশকে স্পর্শ করবে। সে অত্যন্ত ুম্দারী 

এবং সদাহাম্ময়ী। মে এই হ্বীপের এক প্রান্তে একটি ছায়াঘন কুঙবনে তার 

সঙ্গী সাথীদের নিয়ে থাকে । (১ম সভাসদের কানে কানে কি নী সে বজরায় 
চলে গেল ) 

ছেপি। নিশ্চন্প সব ব্যর্থ হবে। তবে তাকে সারিয়ে তোলার জন্য কোন 
উপায় বা কো চেষ্টাই ধাদ দেব না আমরা । তবে দেখুন একট! কথা, 
আপনি. অনেক দয়া করেছেন আমাদের প্রতি । এবার আপনার্দ কাছ 
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থেকে ঘা কিছু নেব তার প্রতিদানে আপনাকে কিছু অর্থ নিতে হবে। আমাদের 
ত তার অভাব নেই, বরং প্রচুর আছে। | 
লাইসি। স্তার, এট! হচ্ছে সৌজন্তের কথা । এ সৌজন্য যদ্দি আমরা দেখাতে 
অন্বীকার করি তাহলে ঈশ্বর আমাদের শান্তি দ্েবেন। তবু আর একবার আমি 
তার দুঃখের কারণটা জানতে চাইছি। . 
হেলি। স্যার, আমি সেটা আপনার কাছে বলব। কিন্তু দেখছেন ত» এখন 

পারছি ন। 

মেরিনা ও একটি বালিকাসহ প্রথম সভাসদের প্রবেশ 

লাইসি। ও, এসে গেছে। এই সেই মেয়েটি ষাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম এবং 
যার কথা বলছিলাম । এসক্ুন্দরী। জায়গাটা কি ভাল না? 

হেলি। সত্যিই মেয়েটি বীরানা । 

লাইসি। আমি বেশ জানি ও অত্যন্ত উচু বংশের মেয়ে, এস সুন্দরী, এখানে 
একজন বাজা বধির ও স্তন্ধবাক হয়ে আছেন। যদ্দি তুমি তোমার সমস্ত কৃত্রিম ও 
উন্নত কপাকৌশলের দ্বারা তাঁর মুখ থেকে কথা বার করতে পার তাহলে তোমার 
কাছ থেকে জীবনে আর কোন কছুই চাইব না এবং নিজেকে তোমার বিরল দয়ার 
দ্রানে ধন্য বলে মনে করব। 

মেরিনা। স্যার, তাঁকে সারিয়ে তোলার জন্ত আমি আমার সমন্ত কৌশল প্রয়োগ 
করব। তবে আমি আর আমার সহচরী ছাড়া আর কেউ যেন গুর কাছে 

ন। যায়। 

লাইসি। আস্মন আমর! সরে যাই। ঈশ্বর ওর ভাল করুন। (মেরিনা গাঁন 
করতে লাগল ) কী, রাজা তোমাব গান লক্ষ্য করেছেন? 
মেরিনা। না, তিনি আমাদের দিকে একবারও তাকাননি । 

লাইদি। এবার দেখুন, ও রাজার সঙ্গে কথ! বলবে। 

মেবিনা। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন রাঁজা, আমার কথা শুনুন । 
পেরিক্রিস। হাম, হা!। 

মেরিনা। আমি খ্রমনই একজন কুমারী হে রাজন, যে কোনদিন কারো 
দুটি ভিক্ষা করেনি, অথচ উদ্ধার মত বহু জলস্ত দৃষ্টি বধিত হয়েছে যাঁর উপর । 
সেই মেয়ে আজ কথা বলছে আপনার সঙ্গে ষে আপনার মত সমান 

ছুঃখ সে সহ 'করেছে। হুজনের ছুঃখ ওজন করলে সমানই হবে। যদিও 
খেয়ালী “নিষ্ঠুর নিয়তির বিধানে আমি এই শোচনীয় অবস্থায় পড়েছি 
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তথাপি একথা বলতে পারি যে আমার পিতামাত! আর পূর্বপুরুষরা ছিলেন 
প্রবল প্রতাপাহ্থিত বাজ! রাজয়াদেরই সমতুল। কিন্তু দুর্ঘটনার ছার! আমি আমার 
পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি এবং বাধ্য হয়ে দাসত্বের জীবন 
যাপন করছি। (শ্থগতঃ ) আমি আর কিছু বলব নাঁ। কিন্ত কিষেন আমার 
গাল দুটোতে আশার উজ্জ্বলতা এনে দিয়ে আমার কানে কানে বলছে, উনি কথা 

ন! বলা পর্যস্ত তুমি যেও না। ৃর 
পেরিক্িস। আমার ভাগ্য_ পিতামাতা_-সদ্বংশ--আমার মতই সমান__ এই 

কথাই কি সে বলল না? কি বললে তুমি? 
মেরিনা। হুভুর আপনি আমার পিতামাতার পরিচয় পেলে আপনি আমার প্রতি 
কোন অন্ায় করবেন না। 
পেরিক্িস। আমারও তাই মনে হয়। আমার দিকে একবার ভাল করে চোখ 

মেলে তাকাও ত। তুমি অনেকটা ঠিক সেইমত-_আচ্ছা তুমি কি এই সব 
উপকুলভাগেরই কোন দেহাতী মেয়ে? 

মেরিনা। না এখানকার না। আমাকে জোর করে এখানে আনা হয়েছিল এবং 
আমাকে দেখে ঘা মনে হচ্ছে আমি তাই । 

পেরিক্লিস। অনমি দুঃখে বড়ই ভারাক্রান্ত এবং মনে হয় কেঁদে ফেলব। 
আমার প্রিক্নতমা স্ত্রী এবং আমার কন্তাও ছিল এই মেয়ের মত দেখতে। 
আমার বাণীর ভ্র-ছুটে! ছিল এর মত টানা আর চওড়া আর চেহারা ও 

গড়নটাও ছিল এমনি খাড়াই; তার চোখগুলো৷ ছিল এমনি উজ্জ্বল মুক্তোর 
মত, তার গতিভঙ্গি ছিল ঠিক জ্বনোর মত, যার মৃখের কথা ঘত শোনা 
যায় ততই শ্তনতে ইচ্ছা হয়। অনেক শ্ুনও আশ ষেটে না। তুমি 
কোথায় থাক ? 

মেবিনা। এখানে আমি আসলে বিদেশিনী। আপনি এই জাহাজের ডেক 
থেকেই আমার বাঁসস্থানটা দেখতে পাবেন । 

পেরিক্িস। কোথায় তোমার জন্ম হয়েছিল? আর কোথা হতেই বা সব 

গুণাবলী আয়ত্ব করেছ যা তোমার জীবনকে করেছে আরও সম্দ্ধ? 
মেরিনা। আমি ' যদি সে ইস্তিহাস বলি তাহলে তামিথ্য/ শোনাবে এবং সে 
ধিবরসকে লোকে তুচ্ছ তেবে স্বাভরে উড়িয়ে দেবে। 
পেরিক্লিস। আধিন বলছি, তোমার গে কাহিনী ধল। তোমার মুখ 
থেকে. মিথ। যার হতে পারে লা। তোমাকে. গেখে বনে হচ্ছে -স্ুয়বিচারের 
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'মুর্ত প্রতীক এবং তোমার দেহটা মনে হচ্ছে সত্যের সৌধ । আমি তোমার কথা 
বিশ্বাস করব এবং তোমার যে কথাটা অসম্ভব বলে মনে হবে সেকথাটা আমার 

বুদ্ধি দিয়ে সংশোধন করে দেব। তোমাকে দেখে আমার প্রিয়জনের মতই মনে 

হচ্ছে। তোমাব বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় পরিজন্দের নাম কি? আচ্ছা ঘখন 
আমি তোমাকে ঠেলে দিলাম তখন তুমি বললে না ঘে তুমি উচু বংশের 
মেয়ে 
মেরিনা। হ্যা আমি তাই বলেছিলাম । 
পেরিক্লিস। তোমার পিতামাতার পরিচয় দাও। তুমি বলেছিলে, তুমি এক 

বিপদ থেকে আর এক বিপদের কবলে এসে পড়েছ, বলেছিনে তোমার ছুঃখকে 

ওজন করলে তা হবে আমার ছুংখে ই সমতুল। 

মেরিনা। এই ধরণের কথাই আমি বলেছিলাম । আমার মনে যা এসেছিল 
তাই বলেছিলাম । 

পেরিক্িস। বল তোমান কাহিনী । যদি তুমি আমার দুঃখের এক হাঁজারের 
এক অংশ সহা করে থাক তাহলে তুমিই হবে স্ত্যিকারের মাধ আর আমি 

' হব এক ছুর্বলমনা বালিকা কারণ এত ছুঃখের মাঝেও তুমি ধৈর্ধ ধরে সমাধি- 
ক্ষেত্রে দীড়িয়ে যেন হাসছ। কারা তোমার আত্মীয় পরিজন? কিভাবে তাদের 
হারাও? তোমার নাম কি? আমার পাশে বস। সব কিছু খুলে বল আমার 

কথাম্ত। 
মেরিনা। আমার নাম মেরিন! । 

পেরিক্রিস। আমার সঙ্গে কি উপহাস করছ? কোন উচ্ছংখল দেবতা কি 

আমাকে সারা জগতের কাছে উপহাসের বস্ত করে তোলার জন্য তোমাকে 

পাঁঠিয়েছে ? 
মেবিনা। ধৈর্য ধরুন স্যার, আর তা না হলে এইখানেই আমি থেমে যাব। 
পেরিক্লিপ। না না আমি ধৈর্য ধরব তুমি জান না, তোমার নাম মেরিনা বলে 
তুমি আমায় কতখানি চমকে দিয়েছ । 
রে ।॥ এই নাম আমায় যিনি দিয়েছিলেন রি ছিলেন এক শক্তিমান রাজা 
বং আমার পিতা! । 

পেরি । সেকি, রাজার মেয়ে আব তার নাম মেবিন] ! 

মেবিনা। আপনি বলেছিলেন আমার সব কথ! বিশ্বান করবেন আপনি এবং 

মাঝখানে বাধা দেবেন না। 
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পেরিক্লিপ। তুমি রক্ত মাংসের মানুষ ত? কোন পরী নও ত? আচ্ছা! বল, 
বল। কোথায় (তোমার জন্ম হয়েছিল আর কেনই বা তোমার নাম মেরিন! 

হলো? / 

মেদিনা। আমার মেরিনা নাম হয়েছে কারণ আমার জন্ম হয়েছিল সমুদ্রে । 

পেরিক্লিস। সমৃদ্রে। কে তোমার মা? 

মেরিনা। আমার মা ছিলেন এক ধাজার মেয়ে। আমাব জন্মের সঙ্গে 

সঙ্গেই তিনি মারা যান। একথা আমার ধাত্রী লাইকরিড! কাদতে কাদতে আমায় 
বলেছিল। 

পেরিক্রিদ। একটু থাম। (ন্বগতঃ) এমন স্বপ্ন দেখা যায় না। এর আগে কখনো 
এমন কোন স্বপ্ন কোন মুখের সঙ্গে বিদ্রপ করেনি । এ কখনই হতে পাবে না। 

আমার মেয়ে ত কবরে সমাহিত হয়েছে । আচ্ছ! কোথায় তোয়ার জন্ম হয়েছিল? 

আম তোমার কাহিনীর শেষ পর্যস্ত শুনতে চাই এবং আর কখনো তোমায় বাধা 

দেব না। 

মেরিনা। আপনি তাচ্ছিল্য করছেন। বিশ্বাস করুন, আমার তাই মনে হচ্ছে। 
তার চেয়ে বরং এ কাহিনী বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। 

পেরিক্রিদ। তুমি যা যা বলবে তাৰ প্রতিটি অক্ষর বিশ্বাস করব। আচ্ছা একটা 

কথ!। কিভাবে তুমি এখানে আস আর কোথায় তোমার জন্ম হয়? 

মেরিনা। আমার বাবা আমায় থার্সাসে রেখে আসেন। তারপর শির ক্লিওন 

তার শয়তান স্ত্রীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমায় হত্যা করার চেষ্টা করে । তারা একটা 

লোককে এ কাজে লাগায়। কস্ত লোকট! যখন আমায় সমুদ্রের ধারে মারছিল 
তখন জলদহ্থ্যর1 আমায় উদ্ধার করে মিচিলেনে নিয়ে আসে । কিন্তু স্তার, আপনি 

কিচান আমার কাছে? আপনি কাদছেন কেন? আমি আমার এই কাহিনী 

আপনার অনিচ্ছুক মলের উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছি ভাবছেন না ত? না না, 

বিশ্বাস করন আমি রাজা পেরিক্লিসের মেখ্ে। জানি না রাজা পেরিক্লিস 

এখনে! বেচে আছেন কিনা। 

পেরিক্রিস। হো, হেলিক্যানাস ।. 

হেলি। আমায় ডাকছেন হুজুর ? 

পেরিক্লিপ। তুমি হচ্ছ. আমার বিজ্ঞ এবং সং পরামর্শদাতা। তোমার কি মনে 
হয়? কে এই মেয়েটি, এ কার মতই বা দেখতে? এ কেনই বা আমায় কীদিয়ে 

£. লিল? 
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হেলি। আমি তাজানি না। তবে মিটিলেনের শাসনকর্তা মেয়েটির সম্বন্ধে উচ্চ 
প্রশংসার কথা বললেন। 

লাইপি। ও কখনো ওর পিতামাতার পরিচয় দেয়নি। সে কথ! জিজ্ঞাসা 

করলে ও শুধু বসে কাদত। 

পেরিক্রিস। ও হেলিক্যানাস, আমাকে দয়া করে তুমি আঘাত করে, একটা 

ধাক৷ দিয়ে আমার বর্তমন বেদনার স্থকঠিন বেলাভূমিতে আমাকে আছড়ে 
ফেলে দাও, তা না হলে আনন্দের উদ্বেল সমৃদ্রতরঙ্গ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে 

আমার জীবনকে এবং. আমাকে নিশ্চিহ্ছভাবে ডুবিয়ে দেবে তাদের গভীরতম 
মাধুধের মধ্যে । হে কন্তা, এস মা আমার, যে তোমায় জন্ম দিয়েছে, তুমি 
তারই মা। সমুদ্রে তোমার জন্ম হয়েছিল, থার্সাসে তুমি সমাহিত হয়েছিলে 
আবার সমুদ্রের মাঝেই তোমায় ফিরে পাওয়া গেল। হেলিক্যানাস, নতজান্ু 
হয়ে দেবতাদের ধন্যবাদ দাও, ভীতিসঞ্চারকারী বভ্রের গর্জনে তাদের বল, এই 
সেই আমাদের হারানে। মেরিনা। তোমার মায়ের নাম কি? একথাটাও 

আমায় বল, কারণ যতক্ষণ পর্যস্ত কিছু সংশয়ও অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ সত্য কখনো! 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না । 

মেরিনা। তার আগে আপনি বলুন, আপনার নাম ও উপাধি কি? 
পেরিক্রিস। আমি হচ্ছি টায়ারের বাজা পেরিরিস; কিন্তু সমুদ্রজলে নিমজ্জিত 

আমার রাণীর নাম কি তা বল। অন্ত যে সব কথা তুমি বলেছ তা সবই নিখুত 
এবং তাতে বেশ বোঝা ধায় তুমিই তোমার পিতা পেরিক্লিসের আর এক জীবন 
'এবং তার রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী । 

মেবিনা। আমার মার নাম ঘর্দি থাইসা না হয় তাহলে আমিও আপনার 

মেয়ে নই। আমার মায়ের নাম থাইপা৷ যিনি আমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
মারা যান। 

পেরিক্রিস। এবার আর কোন সন্দেহ নেই, ওঠ কন্যা, আমার'আশীর্বাদ গ্রহণ 
করো। নতুন পোষাক নিয়ে এস। তাহলে শুনছ হেলিকণনাস_-এ হচ্ছে 

আমারই কন্তা১ থার্সাসে বর্ধর নিষ্টুর ক্লিওনের হাতে মরতে গিয়েও ওর মৃত্যু 
হয়নি । সে তোমাদের সব কথ! বলবে, ও থে তোমাদের বাজকহু1 তার যথাযোগ্য 

প্রমাণ দিয়ে তোমাদের কৌতুহলকে পরিতৃপ্ত করবে। কেইনি? 
ছেলিক্যানাস। স্তার, ইনি হচ্ছেন মিটিলেনের শাসনকর্তী। উনি আপনার 
চুঃখের কথা শুনে আপনাকে দেখতে এসেছিলেন । 
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পেরিক্রিস। আমি আপনাকে আলিঙ্গন করছি। আমাকে আমার পোষাক দাও ।' 
আমাকে এখন বন; ও অসভ্য মানুষ বলে মন হচ্ছে । ঈশ্বর আমার কনার 
মঙ্গল করুন। কিন্তু শোন শোন, কোথা থেকে গানের শব আসছে না?, 

হেলিক্যানাসকে বল মেরিনা, খু"টিয়ে বল, তুমিই ষে আমার কনা! আর সেকথাটা 
কত বড় সত্য সেকথ। তাকে বল, কারণ ওর মনে এখনো সংশয় আছে। কিন্তু 

ও সঙ্গীত কিসের ? 

হেলিক্যানাস। কিন্ত হুজুর, আমি ত কিছু শুনতে পাচ্ছি না। 

পেরিক্কিদ। কিছুই পাচ্ছ না? এ গান হচ্ছে বিশ্বের অশ্রত এক্তান। 
শোন মেরিনা। 

লাইাস। এখন ওন কথার প্রতিবাদ করা ঠিক না। গুর কথা সমর্থন করুন। 
পেরিক্লিপ। এ গান বড় বিরল। তোমব! শুনতে পাচ্ছ না? 
লাই।স। আমি শুনতে পাচ্ছি স্তার । 

পেরিক্লিদ। এগান এশ্বরিক। এগান আচ্ছন্ন করে ফেসছে আমার মনুক» 
আমার চোখের পাতায় নেমে আসছে এক গভীর দ্বম। আমাকে এখন বিশ্রাম 
করতে দাও। (ঘুমিয়ে পড়ল ) 

লাইসি। একটা বালিশ এনে ও"র মাথায় দাও। ওঁকে এখন একা থাকতে 
দাও, আমরা সবাই চলে যাই। তাহলে বন্ধুগণ, যদি আমার বিশ্বাস সত্যে 
পরণত হয় তাহলে আমি তোমাদের কথ। চিরদিন মনে বাখব। 

(পেরিক্লিস ছাড়া আর সকলের প্রস্থান ) 

পেবিরিসের স্বপ্নে ডায়েনার ছায়ামৃতির আবিাব 
ভায়েন। এফিয়াসে আমার মন্দির আছে। এখনি সেখানে চলে ঘাও এবং সে 

মন্দিরে আমার বেদীতলে কিছু উৎসর্গ করো। সেখানে আমার চিরুকুমারী 
পূজারিণীরা যখন জনগণের সামনে মিলিত হবে তখন তাদের ভিতর থেকে 
সমুদ্রে হারিয়ে বাওয়। তোমার স্ত্রীকে খুজে নাও। ছুঃখ শেষে তোমার কন 
আব শ্ত্রীকে নবজীবন দান করো আমার কথামত কাজ না করলে তোমাদের 

ছুঃখেই কাল কাটাতে হবে। সুতরাং আমার আদেশমত কাজ কবে সুখী 

হও ।- আমার এই দ্ধূপোর ধঙ্ুটা ছুইয়ে দিলাম । জেগে উঠে এই ন্বপ্রের কথা 
প্রচার করো! । । - 4 অন্তর্ধান ) 

,পেক্লিক্িল। হে শ্বগাঁয় দেবী আর্সেনটাইন ভায়ো, আমি তোমার 'আদেশ 

গুরোধার্ধ করে নেব। হেপ্সিক্যানাস ' 
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হেলিক্যানাস, লাই সিমেকাস, মেবিনা প্রভৃতির পুনঃ প্রবেশ 
হেলি। স্যার? 

পেরিক্লিপ। আমি এখন থার্সাসে যেতে চাই | সেখানে গিয়ে শাস্তি দিতে হবে 

অবিশ্বস্ত ক্লিওনকে ; কিন্ত তার আগে আর একটা কাজ করতে হবে। এফিয়াসের 

দিকে এখন আমাদের জাহাজ ঘুরি দাও। কেন সেকথা তোমায় একটু পরেই 
বলব। (লাঁইসিমেকাসের প্রতি ) আপনার এই রাজের উপকূলে আমরা কি 

আমাদের খাওয়া দাওয়াটা সেরে নিতে পারি শ্যার। আমরা অবশ্য এর জন্য 

আপনাকে প্রচুব স্বর্ণ উপঢৌকন দেব। 
লাইসি। আমি আন্তরিকতার সঙ্গে সে অনুমতি দান করছি শ্যার। 

আপনি উপকূলে গেলে আমি আর একটা আবেদন পেশ করব আপনার 

কাছে। 
পেরিক্রিস। এমন কি সে আবেদন? যদি আমার কন্ঠার বিবাহপংক্রীস্ত হয় 

তাহলেও্ড গে আবেদন তোমার মঞ্জুর হবে। কারণ আমি জানি তুমি তার প্রতি 

অনেক দয়া ও উদারতা! দেখিয়েছ। 
লাইসি। স্যার, আপনার হাতটা দিন । 

পেরিক্িপ। আয় মা মেরিনা। ( সকলের প্রস্থান ) 
দ্বিতীয় দৃশ্য | একিয়াস। ডায়েনার মন্দির । 

গাঁওয়াবের প্রবেশ 

এবার আমার গল্পকথ! হয়ে এল শেষ 
একটু পরেই থাকবে না তার কোনমাত্র ল্শ। 
যাবার আগে শোন সবে একটি কথা আছে 
তার পরেতে নেব ছুটি তোমাদের কাছে। 

মনে রেখো, রাজ্য বাজা সবই চলে যায় 
কাবা, কলা, ধনদৌলত শুস্তে মিশে যায়। 
পেরিক্লিসের জাহাজ ভেড়ে মিটিলেনের কুলে 

থাকে রাজ! মৌনী হয়ে সকল কিছু ভুলে । 
লাইলিমেকাস দেখা! করে পেরিক্লিসের সাথে 
হারিয়ে যাওয়! কন্তাকে তার তুলে দেয় তার হাতে । 

 প্রতিদানে রাঁজাও তাকে মেয়ে দিতে চায় 

সততার আগেতে এফিম়াসে ভ্রুত চলে বায় । 
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মন্দিরে দেয় ডায়েনাকে পৃজ! উপচার 
ফিবে পায় মৃত স্ত্রী, প্রিয়তমাকে তার । 

এফিয়াসে যায় ষে রাজা কত তাঁড়াতাড়ি 
এর জন্তে কল্পনাকে দাওগে! বাহাছুরি। (গ্রস্থান ) 

সদ্দলবলে রাজ! পেরিক্লিস, লাইসিমেকাসে, হেলিক্যানাস, মেরিন! ও তার 
সহচরীর প্রবেশ । 

পেরিক্লিদ। হে দেবী ডায়েন, আমি টায়ারের রাজা তোমার আদেশমত 

এখানে এসে স্বীকারোক্তি করছি, আমার দেশ থেকে একবার কোন কারণে 

সন্ত্রাসবশতঃ পেণ্টাপোলিসে যাই এবং সেখানে রাজকন্ত থাইসাকে বিবাহ 
করি। সমৃদ্রযাত্রাকালে প্রপবের সময় আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর 
আগে মেন্না নামে এক কন্যাসন্তান সে প্রসব করে যায়; ষে কন্ণা আজও 

কুমারী অবস্থায় তোমার রৌপাপদক বহন করে বাচ্ছে। এ কন্তা থার্সাসে 

ক্রিওনের কাছে লালিত পালিত হয়, কিন্ত এর বয়দ যখন চোদ্দ বছর তখন 

ক্লিওন তাকে হত করার চেষ্টা করে; কিন্তু সৌভাগাক্রমে সে মিটিলেনে 
গিয়ে ওঠে এবং আমি ঘ্বরতে ঘৃরতে এই মিটিলেনের কুলে যেতে তার দেখা 
পাই। সেখানে সে তার স্বচ্ছ স্মৃতিশক্তির দ্বারা সব কথা বান্ত করে আমার 
কন্তারূপে তার পরিচয় দেয় । 

থাইসা। সেই ক সেই মন। হ্যা সেই তুমি, সেই তুমি-_তুমিই রাজা 
 পেরিক্লিস ' ( মৃত হয়ে পড়ল ) 

পেরিক্রিন। এর মানে কি মঠাধ্যক্ষা, উনি মারা গেলেন! আপনার! ওকে 

ধরুন । 

সেরিমন। আপনি ডায়েনার বেদীতলে দীড়িয়ে যে কথা বলেছেন তা যি 

সত্যি হয় তাহলে ইনিই আপনার স্ত্রী । 
পেরিক্লিস। ন! মশাই না। আমি আমার এই নিজের হাতে তাকে সমৃদ্রের জলে 
ফেলে দিয়েছিলাম । 

সেরিমন। আপনি ফেলে. দিয়েছিলেন এই রাজ্যেরই উপরুলে নিশ্চই । 
পেরিক্লিস। একথা নিশ্চিত। 

সেরিমন। এই টাকে দি ভার আনন্দে আত্মহারা হয়ে 

, ইউঠেছেন উনি । কোন এক সকালে দাকণ ঝন়্ের মাঝে উনি আমাদের 
এই উপকূলে এসে ওঠেন। আমি ভার শবাধারটি খুলে কতকগুলি 
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মণিমুক্তোর সঙ্গে ওকে আবিষ্কার করি। তারপর এই মন্দিরে ওর থাকার 
ব্যবস্থা করি। ূ ৃ 
পেরিক্লিস। সেই সব মণিমুক্তো কি আমি দেখতে পারি? 
সেধিমন। ন্বচ্ছন্দে স্তার। আমার বাঁড়িতে দয়৷ করে চলুন। সব দেখতে 
পাবেন। দেখুন, থাইস! ভাল হয়ে উঠেছে । 
থাইসা। ও» আমায় ভাল করে দেখতে দাও। উনি যদি আমার স্বামী 
ন1 হন, তাহলে মিথ্যা হবে আমার চারিত্রিক শুচিত আর পবিত্রতা। হে 
আমার স্বামী, তুমিই কি রাজা পেরিক্লিস নও? তাঁরই মত তোমার কঠ। 
তারই মত তুমি দেখতে । তুমি ঝড়, একটি জন্ম আর মৃতু'র কথা 
বললছিলে না? 

পেরিক্লিস। মৃত থাইস।র ক শুনছি না? 

থাইসা। আমিই সেই থাইপা যাকে মৃত ভেবে সমুদ্রে ফেলে দেওয়! 
হয়েছিল । 

পেরিক্লিস। হে অমর দেবী ভায়েন৷ । 

থাইসা। এখন তোমাকে আরো ভাল করে চিনতে পারছি। পেন্টাপোলিস 
থেকে অশ্রসজল চোখে আমরা যখন বিদায় নিই তখন আমার বাবা বাজা 

সাইমোনাইডস্ একটি আংটি দিয়েছিলেন। (আংটি দেখাল ) 

পেরিক্রিস। হ্যা সেই আংটি। সেই। আর কোন প্রমাণের দরকার নেই। 
হে স্বগস্থ দেবগণ, তোমাদের এই অপার করুণ! আমার অতীত দুঃখের সমস্ত 

গুরুভার এক ত্রীড়াসুলভ লঘ্ৃতায় পরিণত করে দিচ্ছে। আর একটু দয়া 

করো আমায়। আমি যেন আমার স্ত্রীর অধরোষ্ঠ ছুটিকে চুম্বন করে এক 

অপরিসীম আনন্দের তরলতায় লীন হয়ে যাই, অ্ষ্ঠট হয়ে যাই। এস প্রিয়তমা, 
একবার ভুলবশতঃ সমাহিত হয়েছিলে সমুদ্রের জলে, আজ আর একবার সমাহিত 

হও আমার বাহু মধ্যে ! 

মেবিনা। আমার অস্তর আমার মার বৃকের মধ্যে ছুটে যেতে চাইছে। 
(থাইসার কাছে নতজানু হলো ) 

পেরিক্লিস। দেখ দেখ, কে তোমার কাছে নতজানু হচ্ছে! তোমার নিজের 

দেহের অংশ থাইস য্বাকে তুমি সমুদ্রে প্রসব করেছিলে। সমুদ্রে জন্মেছিল বলে 

যার নাম রাখা হয়েছিল্ মেরিন । 

থাইসা। বেঁচে থান্ক মা আমার। 



৫৭৪ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

'হেলি। জয় হোক রাণীমার। আমাদের বাণীমা! 

থাইসা। আমি ত তোমাঁকে চিনতে পারছি না। 
পেরিক্রিস। আমি তোষাকে প্রায়ই বলতাম, টাকার থেকে পালিয়ে আসার 

সময় একজন বৃদ্ধকে আমার প্রতিনিধিরপে রাজ্যশাপন করার জন্য নিযুক্ত করে 

এসেছিলাম। তার কি নাম বলেছিলাম মনে আছে তোমার? 

থাইসা। তার নাম বলেছিলে হেলিক্যানাস। 

পেরিক্রিস। আর এক প্রমাণ। ওকে আলিঙ্গন করো প্রিয়তমা । এ সেই 
হেলিক্যানাস। এবার আমায় বল, কেমন করে তোমায় ওর! দেখতে পেল। 

কিভাবে তুমি রক্ষা পেলে আর স্বর্গের দেবতা ছাড়া তোমার এই জীবনের জন্য 
মত্যের কোন মানুষের কাছে আমরা খণী। 

থাইসা। স্বামী, লর্ড সেরিমনই হচ্ছেন সেই লোক যার মধ্য দিয়ে অলৌকিক 
দৈবশক্তি নেমে এসেছিল আমার উদ্ধারকল্পে, যিনি এথম থেকে শেষ পর্যস্ত 

সব কথা বলতে পারবেন । এ 

পেরিক্রদ | মাননীয় শ্যার। কোন সাধারণ মান্ষ কখনো দৈবশক্তির 

পরিচয় দিতে পারেনা ॥ মৃত রাণী কিভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন 

দয়া করে তা বলবেন? 

সেরিমন। নিশ্চয় বলব স্যার । তার আগে আমার অনুরোধ স্তার, 

একবার আমার বাড়ি চলুন। সেখানে ওর সঙ্গে যা যা পেয়েছিলাম তা 

দব দেখতে পাবেন ৷ কেমন করে গুকে মন্দিরে আশ্রয় দিলাম তাও সব 

'বলব, কিছুই বাদ দেব না। 
পেরিক্রিস। হে দেবী ভায়েনা, স্বপ্ধে আমায় দেখা দিয়ে যে কথা বলেছিলে, 

তার জন্য ধন্যবাদ, তার জন্য আমি চিররৃতজ্ঞ। তার জন্য আজ রাত্রিকালে 

আর! তোমার পুজো দিচ্ছি। থাইসা, আমি কথ! দিয়েছি এই হন্দর 
যুবরাজের সঙ্গে তোমার কনার বিয়ে দেব। পেণ্টাপোলিসে ওদের বিয়ে 
হযে। এবার আমি আমার সব চুল দাড়ি কেটে মানুষের মত হব। যে 
চুলে চোদ্দ বছর ধরে টাটা টি সা হরগাত 
বিয়ের দিনটিকে অলঙ্কৃত করব । 
বইসা 1 জর্ সেরিসন চিঠি পেয়েছেন, আমার বাবা হারা ঠোছেন।. 

€পরিক্রিসপ। শ্্লাভ করুন তিনি। তবু সেখানে 'আমব1 ওদের 

বিবান্থোখসব উদ্যাপন করব এবং আমরা সেই রাজ্যেই আমাদের বাকি 
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জীবনটা কাটাব প্রিয়তমা । আমাদের কন আর জামাত। টায়ারে রাজত্ব করবে। 

লর্ড সেরিমন, কাহিনীর বাকি অংশটুকু আমাদের শুনিয়ে আমাদের আকাজ্ষা তৃণ্ধ 
করুন। কোথায় আমাদের নিয়ে যাবেন চলুন । 

( সকলের প্রস্থান ) 
গাওয়ারের প্রবেশ 

গাওয়ার । রাজ। ্যার্টিওকাস আর তার কনার মধ্যে তোম্রা পেয়েছ 

দানবীয় কামোন্ত্তত৷ আর তার উপযুক্ত গ্রতিফলের পরিচয় । পেরিক্লিস, তাঁর 

স্ত্রী আর তার কন্যার মধ্যে দেখেছ ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যের দ্বার! তাড়িত ও বিড়স্বিত 

হয়েও মানুষ কিভাবে নিশ্চিত অধঃংপতনের হাত থেকে তার গুণ ও মহত্বকে 

অন্ষু্ন রাখতে পারে, দেখেছ, গুণবান ও চরিত্রবান ব্যক্তিদের ঈশ্বর কেমন 
করে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করে পরিশেষে স্বুখী করেন। হেলিক্যানাসের 

মধ্যে পাবে সততা, বিশ্বস্ততা ও আছুগতে র এক মুত প্রতীক। শ্রদ্ধেয় 
সেরিমনের মধ্যে বুঝতে পারবে দানশীলতা ও ব্দান্তা কাকে বলে। দুষ্ট 
র্লিওন আর তার স্ত্রীর মধ্যে পাবে শঠতা প্রবঞ্চনা আর নীচতার পরিচয়। 
পেরিক্লিসের ষশ ও গুণের কথা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ক্লিওনদম্পতির সেই 
অভিশপ্ত কুকর্মের কথাও প্রকাশিত হয়ে যায়। তখন তার রাজের প্রজারাই 
তার অক্ৃতজ্ঞতার জন্য ক্ষেপে গিয়ে তার প্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলে। তাদের 

হত্যার অপরাধের জন্য শাস্তিস্বরূপ দেবতারা তাদেরও প্রাণনাশের পবিকল্পনা 

করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত কোন রকমে তার! রেহাই পায়। ধৈর্য 
ধরে সব কথা শুনে আশ করি প্রভূত আনন্দ লাভ করেছ। আমাদের নাটক 
এইখানেই শেষ হলো। (প্রস্থান ) 



দি টু জেপ্টলমেন অফ ভেরোন; 
নাটকের চরিত্র 

মিলানের ডিউক ও সিলভিয়ার পিতা মিলানে বাঁসকালে জুলিয়ার 
ভ্যালেন্টাইন ন বাড়িওয়ান্া, দত্থ্যগণ দুইজন ভদ্রলোক 
প্রোটিয়াস | জুলিয়া। ভেরোনার জনৈক 
এান্টনিও। প্রোটিয়াসেব পিতা মহিলা ও প্রোটিয়াসের প্রেমিকা 

থুরিও। ভ্যালেপ্টাইনের মুর্খ সিলভিয়া । ডিউককন্যা ও 
প্রতিদন্থী ভ্যালেন্টাইনের প্রেমিকা 

এগ্যামার। সিলভিয়ার পলায়নে লৃসেত্!। জুলিয়ার পরিচারিক। 
সাহায্যকারী ভৃত্যগণ 

স্পীড। ভ্যালেপ্টাইনের ভূত্য ও  বাদকগণ 

[. ভাড় ঘটনাস্থল £ ভেরোনা, মিলান ও 
লন্স। প্রোটিয়াসের ভৃত্য মাঞুয়ার সীমান্ত অঞ্চল । 
প্যান্থিনো। এ্যাণ্টনিওর ভৃত্য 

প্রথম অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য । ভেরোনা। উন্মুক্ত স্থান। 

ত্যালেন্টাইন ও প্রোটিয়াসের প্রবেশ 

ভ্যালেন্টাইন। আর আমায় এ মিনতি করে। না ত্রিয় প্রোটিয়াস। যে 
সব হৃবকেরা কুঁড়েমি করে বাঁড়তে বসে থাকে তাদের বৃদ্ধিটাও ভোতা 

হয়। যর্দি তুমি এই অল্প বয়সেই প্রেমে ন| পড়তে, যদি তোমার সুন্দরী 

প্রিয়তমার দৃষ্টির সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তোমার প্রাণ মনকে আবদ্ধ করে 

না রাখতে তাহলে আমি নিজে থেকেই আমীর এই দেশভ্রমণের সঙ্গী 

হবার জন্ত অনুরোধ করতাম। তাহলে তুমিও বাড়িতে অলস একঘে'য়ে 

জীবন যাপনের মাধ্যমে নিজের যৌবন জীবনকে বৃথা ব্যয় না করে জগতের 
বিভিন্ন ধিম্ময়কর দর্শনীয় বন্তগুলি দেখে জীবন সার্থক করতে পাঁরতে। 
কিন্ত যেহেতু, তুমি ভালবাসতে শুরু করেছ, ভালবেসে যাও এবং জীবনে 
উন্নতি করে।। 
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প্রোটিয়াস। তুমি কি একাত্বই যাবে ঠিয় ভ্যালেন্টাইন ? তাহলে বিদায়। 
দেশভ্রম্ণকালে ষদি কোন উল্লেখযোগ্য বিরল বস্ত দেখতে পাও তাহলে তোমার 

এই প্রোটিয়াসের কথা একবার মনে বরো । বিশেষ করে স্থখের সময় আমার 
কথ মনে করো । আবার যদি কৌন বিপদের সন্খীন হও তাহলেও আমি হব 

তোমার বক্ষাকত্া ভ্যালেপ্টাইন ৷ 

ভ্যালেন্টাইন । হ্থ্যা হ্যা, তোমাব £প্রমের প্রীর্থনাপুস্তক ছুয়ে আমার উন্নতির 

জন্য প্রার্থন! করবে। 

প্রেটিয়াস। আমি আমার প্রেমের পুস্তক ছু'য়েই তোমার জন্য প্রার্থনা 
করছি। ৰ 

ভ্যালেপ্টাইন। তোমার সে প্ররেমপুস্তকে নিশ্যয় আছে গভীর প্রেমের যত 

হালকা অগভীর কাহিনী। সে কাহিনী হলে! কেমন করে লীয়াগার প্রেমের 

হালকা পাখায় ভর করে বিরাট হেলেসপ্ত উপসাগর পার হয়েছিল তার 

কাহিনী । ৃ 

প্রোটিয়াস। এ কাহিনী ত গভীরত্র প্রেমের গভীর কাহিনী কারণ লীয়াগ্ডার 

ছিল সত্যিকারের প্রেমিক এবং প্রেমের গভীরে সে একেবাবে ডুবে 
গিয়েছিল। 

ভ্যালেন্টাইন। তা! বটে। কিন্তু তুমি ত শুধু প্রেমের কাহিনী পড়েই প্রেম 
করছ, এখনো পর্বস্ত হেলেসপন্তে সাতার কাটলে না। 

প্রোটিয়াস। বইএর কথা আর বলে না। প্রেমের কাহিনী আর 

শুনিও না। 

ভ্যালেন্টাইন । না আর তা বলব না কারণ তোমার চোখ দেখে মনেও হয় না 

ঘে তুমি হেমে পড়েছ। 

প্রেটিয়াস। কী বললে? 
ভ্যালেন্টাইন । দ্রেখ, প্রেম কর! অত সহজ নয়, কত অনুনয় বিনয় ও আর্তনাদের 

বিনিময়ে পাওয়া যায় শুধু প্রেমাস্পদের ঘ্ণা, কত গভীর মর্মবিদারক 

দীর্ঘশ্বাসের বিনিময়ে পাওয়া যাঁয় শুধু এক ছইলনাময় দৃষ্টি, কুড়িটি ক্লাস্তিকর . 

রাক্রি জাগরণের পর পাওয়া ধায় একটি ক্ষণজীবী মুহূর্তের চঞ্চস আনন্দ। 

আবার দেখবে অনায়াসলন্ধ ষে প্রেম সে ঞেমে নেই কোন আনন্দের উত্তেজনা, 

সেটা একট লাভ বলে মনেই হয় না। কিন্কু প্রচুর শ্রম ও সাধ্য 

সাধনা সন্বেও যদি প্রেম লীভ না হয় অথবা প্রেমকে হারাতে 
১৩৭ 
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হয় তাহলেও দুঃখের সীমা থাকে না, তখন মনে হয় বৃদ্ধি দিয়ে 
নিব্ছিতাকে কেন। হলো, নির্দ্ধতার দ্বারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
হলো বৃদ্ধি। 

প্রোটিয়াস। তোমার এই দৃষ্টান্ত দিয়ে তুমি আমায় একবারে বোঁক| বলতে 
চাইছ। 
ভ্যালেন্টাইন । তুমিই তোমার দৃষ্টান্ত নিয়ে সেটা প্রমাণ করবে। 

প্রোটিয়াস। আসলে তুমি প্রেমকেই অকারণে দোষ দিচ্ছ; কিন্তু আমি 

নিজে ত আর প্রেম নই । 
ভ!ালেন্টাইন। তুমি প্রেম নও, কিন্তু প্রেম তোমার প্রভু । এই প্রেমই 
নিয়ন্ত্রিত করছে তোমার জীবনকে ৷ হুতরাং যে এই রকম নির্বোধ গ্রভুর বশে 
চালিত হয় তাকে কি বিজ্ঞ বা বৃদ্ধিমান বলবে লোকে ? 

প্রোটিয়াস। পণ্তিতরা কিন্তু বলেছেন, সুগন্ধি ফুলের কুঁড়ির ভিতরে যেমন 

দুষ্ট কীট লুকিয়ে থাকে, তেমনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোকদের মগজেও লুকিয়ে 

থাকে প্রেমের কীট । 

ভ্যালেন্টাইন । আবার .পণ্ডিতরা এ কথাও বলেছেন যে, অনেক দুঃসাহসী 
ফুলের কুঁড়ি যেমন কাটদষ্ট :হয়ে ফুটে উঠতে না উঠতেই অকালে নষ্ট হয়ে যায়, 

তেমনি অনেক বুদ্ধিমান লোকে অল্পবয়সে প্রেমে পড়লে ঠেমের কাটের 

ংশনের ফলে তাদের বৃদ্ধিও নষ্ট হয়ে যায়। যৌবনের সবুজ সজীবত৷ 
তারা অকালে হারিয়ে ফেলে এবং ভবিস্তৎ উন্নতিরও আর কোন আশ 

থাকে না। কিন্ত আমি তোমাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বুথাই সময় নষ্ট 
করছি। কাধণ তু্ঘি তা বৃঝবে না। সাধারণতঃ ধত কিছু যুক্তিতর্ক মানুষের 

প্রিয় ইচ্ছারই তোষামোদ করে থাকে। যাই হোক, আবার খিদায় জানাচ্ছি। 

আমার বাবা পথে আমার অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছেন। তিনি আমায় জাহাজে 
তুলে দেবেন। 
প্রোটিয়ান। চল আমিও তোমার সঙ্গে ওখান পর্বস্ত ষ।ই ভ্যালেন্টাইন । 

,ভ্যালেন্টাইন। না প্রিয় প্রোটিয়াস, তার দরক।র নেই, এখানেই বিদায়। 
তোযার প্রেমের সাফল্য সম্বন্ধে পত্র হারা আমাকে মিলানে সব কিছু জানাবে । 

তোমার বন্ধুর অন্ুপস্থিতিকালে যা ধা ঘটে তাও জানাবে। আর আমিও 

প্রায়ই চিঠি দেব। 

প্রোটিয়াস। চর্চা ন্রালারীনি 
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ভ্যালেন্টাইন। বাড়িতে তুমিও যেন নুখে থেকো । বিদায়। € প্রস্থান) 
প্রোটিয়াস। সে ছুটেছে সম্মানের পিছনে, আর আমি ছুটেছি প্রেমের পিছনে । 
সে বন্ধুদের ছেড়ে দুরে চলে যাচ্ছে তাদের আরো ভবিষ্যতে গৌরবান্বিত 
করার জন্ত আর আমি আমার বন্ধুবান্ধব ও সকলকে ত্যাগ করেছি শ্তুধু 
প্রেমের জন্য । হায় জুলিয়া, তুমি আমায় একেবারে বদলে দিয়েছে। আজ 
তোমার জন্যে আমি পড়াশুনো নষ্ট করেছি। আমার কত অমুল্য সময় নষ্ট 
করেছি, কত নীতি উপদেশ অমান্ত করেছি, জগৎ্টাকে মিথ্য। জ্ঞান করেছি? 
তোমার জগ্তে ভেবে ভেবে আমার বৃদ্ধিকে দুল করে তুলেছি আর আমার 
হ্দপিগকে অকারণে রুগ্ন করে ফেলেছি । 

স্পীডের প্রবেশ 

স্পীড। স্যার প্রোটিয়া, আপনার মঙ্গল হোক। আপনি আমার মনিবকে 

দেখেছেন ? | 

প্রোটিয়াস। উনি ত এইমাত্র এখান থেকে জাহাজ ধরতে চলে গেলেন মিলান 

যাবার জা । 

স্পাড। তাহলে উনি ত জাহাজে এতক্ষণ উঠে পড়েছেন আর আমি এদিকে 

ভেড়া খু'জে বেড়াচ্ছি তাকে। 

প্রোটিয়াস। রাখাল কোথাও চলে গেলে তার ভেড়া এমনি করে ছুটে, 

বেড়ায়। 

স্পীড। আপন তাহলে বলতে চাইছেন আমার মনিব হচ্ছে রাখাল আর আমি 

হচ্ছি একটা ভেড়া । 

প্রোটিয়াস। হ্যা ঠিক তাই। 
স্পীড । তাহলে আমার শিং কোথায়? আমি ভেড়া হলে সব সময় আমার 

মাথায় শিং থাকবে ত। 
প্রোটিয়াস। উত্তরটা বোকার ম্ত দিলে। এ উত্তর ভেড়ার মুখ থেকেই 

শোভা পায়। 
স্পাড। আপনি আবার আমাকে ভেড়া বানালেন। 
প্রোটিয়াস। হ্যা সত্যিই তাই আর তোমার মনিবকে বলছি মেষপালক। 
স্পাড। না, একথা আমি মানব না। ছৃষ্টাস্ত দ্বারা 'একথা অস্বীকার করব 

আমি। | 

প্রোটিয়াস। আমি আবার অন্য প্রমাণ দেব। 
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স্পীড। রাখালই ভেড়া খোজে, ভেড়া কখনো রাখালকে খোঁজে না। আমিই 

আমার মনিবকে খুজছি, আমার মনিব আমাকে খুঁজছে না। সুতরাং আঙি 
ভেড়া নই। 

প্রোটিয়াস। ক্ষিদে পেলে খাবারের জন্য ভেড়া তার র্রাখালকে খোজে, 

রাখালের ক্ষিদে পেলে সে ভেড়াকে খোজে ন।। তেমনি তোমার মাইনের টাকার 
দরকার হলে তুমি মনিবকে খোজ, তোমার মনিব মাইনের টাকার জন্যে তোমাকে 
থোজে না। 

স্পাড। আবার একটা প্রমাণ দিয়ে আমায় ভেড়া বানালেন। এবার বলছি 

থাক। আর না। 

প্রোটিয়াস। এবার শোন আমার কথা। জুলিয়াকে আমার সেই চিঠিটা 

দিয়েছ? 
স্পীড। হ্যা স্যার, আমি যেন বাসি ভেড়ার মাংস আর তিনি যেন বেশ 

টাটৰ। সাজানে। ভেড়ার মাংস। সেই আমি সেই তেনাকে চিঠিট। দিয়েছিলাম । 

আর তিনিও আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন, কিস্তু আমায় কোন পারিশ্রমিক 
প্রেননি । 

প্রোটিয়াস। তোমার মত ভেড়ার চরে খাবার মত মাঠ এখানে নেই। 
স্পড। মাঠ যদি না থাকে তাহলে আপনি তার কাছে গিয়ে সব জানুন । 

আমি কিছু পারব না। 

প্রোটিয়াস। না না, তোমাকে ছেড়ে দ্রিলে তুমি খারাপ হয়ে যাবে। তার 
চেয়ে তোমাকে একটা বরং পাউওু দিয়ে দেওয়া হবে । 

স্পীড। না স্যার, এক পাউগণ্ডের কিছু কম দিলেও আপনার চিঠি বইবার 

পারিশ্রমিকের পক্ষে যথেষ্ট হবে । ূ 

প্রোটিয়াস। তুমি কেন ভুল করছ। আমি পাউণ্ড বলতে পিনের কথা 
বলেছি। র্ 

ম্পীড। পাউগ্ থেকে পিন। তাহলে সেটা ভাজ করে রেখে দিন। আপনার 
প্রেমিকার কাছে চিঠি বয়ে নিয়ে যাবার এই পুরস্কার ? 
প্রোটিয়াস। কিন্তু সেকি বলল? 

স্পীড। (ঘাড় নেড়ে) হ্যা। 
প্রোচিয়াস। ঘাড় নাড়ছ ; কিন্তু কিছু ত বোঝ! যাচ্ছে না। 

স্পীড। আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি স্তার। আমি বলছে 
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চেয়েছিলাম, তিনি ঘাড় নেড়েছিলেন। আর আমি ঘাড় নেড়ে এই কথাটাই 
জানিয়েছিলাম। | 

প্রোটিয়াস। তোমার ঘাড় নাড়া আর “হ্যা” বল! ছুটোই বাজে। 

স্পাড। ঠিক আছে তাহলে আপনি এই ছুটে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। 
প্রোটিয়াস। না না, চিঠি পাওয়ার জন্য তুমি পারিশ্রমিক পাবেই। 
স্পীড । নাস্তার, আমি দেখছি আপনার কাজ করা আমার দ্বারা আর 

হবে না। | 

প্রোটিয়াস। তুমি কি কাজটা আমার করেছ শুনি? 
স্পীড। কেন, আপনাদের চিঠিগুলো ত আমি ভালভাবেই বহন করে নিয়ে 

গিয়েছি আর নিয়ে এসেছি । আর তার জন্যে আপনি আমাকে ঘাড় নাড়ার কথা 

ছাড়া কোন পারিশ্রমিকই দেননি । 

প্রোটিয়াস। ধিক আমাকে । তোমার ত দেখছি বেশ বৃদ্ধি আছে যা খুব 
তাঁড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে তোমার মাথা থেকে। 

স্লীড। কিন্তু এত তাঁড়াতাড়ি এসেও ত আপনার টাকার থলেটাকে ধরন্ডে 

পারছে না। আমার বৃদ্ধির ফাক দিয়ে সেটা কেবল পালাচ্ছে । 

প্রোটিয়াস। এবার আসল কথায় এস । সংক্ষেপে বল কী সে বলল? 

স্পীড । আপনার টাকার থলেটা খুলুন দেখবেন তাতে আমার টাকা আর আপনার 
খবর দুটোই রয়েছে । 

প্রোটিয়াস। ঠিক .আছে, এই নাও তোমার টাকা । এবার বলত সেকি 
বল্ল? | 
স্পীড। সত্যিই বলছি, আপনার পক্ষে তাকে পাওয়ার আশা খুবই কম। 

প্রোটিয়াস। কেন, তার হাবভাব থেকে এ ধরণের কিকোন কিছু আভাস পেলে 
নাকি? 

স্পীড । না শ্যার, আমি তার থেকে কিছুই পাইনি। আপনার চিঠি 
দেওয়ার জন্ত এমন কি একটা ডুকেট পর্যস্ত পাইনি । আমার কাছে সে ষদি এমনি 

কড়া হয় তাহলে দেখবেন আপনার কাছেও তেমনি কড়া কথাই লিখেছে । গুর 
মনটা ইস্পাতের মত শক্ত, স্থৃতরাং পাথর ছাড়া ওকে আর কোন উপহার 
দেবেন না। 

প্রোটিয়াস। সেকি বলল? কিছুইনা? 
স্পীড। শুধু এই নাও তোমার পারিশ্রমিক, একথাটা পর্বস্ত বলল ন!। 
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আর আপনার উদারতাও, পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম আপনি আমায় মহ! 
পরীক্ষায় ফেলেছেন । এর বদলে আপনি এখন থেকে নিজেই চিঠি বয়ে নিয়ে 
ষাবেন আর এই কথাটা আমি আমার মনিবের কাছেও বলব। 

প্রোটিয়াস। যাও যাও, নিজের চরকায় তেল দাওগে। তোমার জাহাজটা 
বাচাওগে ঝড়ের কবল থেকে । তবে তুমি কোন জাহাজে থাকলে সে জাহাজ 

জলে ডুববে না, কোন উষর মরুভূমিতে গিয়ে উঠবে ধেখানে তোমাদের জল 
অভাবে শুকিয়ে মরতে হবে। 

প্রোটিয়াস। এবার কোন ভাল পত্রবাহককে পাঠাতে হবে। এমন অযোগ্য 
পিওনের হাতে চিঠি দিলে আমার জুলিয়া আমার চিঠির ছত্রগুলো ঠিক বৃঝতে 
পারবে না। 

দ্বিতীয় দ্ৃশ্ট। জুলিয়াব বাড়ি সংলগ্ন বাগান । 

জুলিয়া ও লৃসেত্তার প্রবেশ 

জুলিয়া । এবার বল লুসেত্তা, আমরা এখানে একা আছি। তুমি কি আমায় 
তাহলে প্রেমে পড়তে বল? 

লুসেত্তা ৷ হ্যা ম্যাডাম, তাই বলছি+ তবে একটু দেখে শুনে পড়বেন। 

জুলিয়া । যে সবহ্ুন্দর সুন্দর ভদ্রলোক প্রতিদিন আমার সঙ্গে দেখ 

করতে আসে তাদের মধ্যে তোমার মতে কে সবচেয়ে বেশী ভালবাসার 

যোগ্য? 

লুসেত্তা। দয়! করে তাদের নামগুলো বলে যান। আমি আমার ক্ষদ্র সরল বৃদ্ধি 

অস্ুসারে তাদের সম্বন্ধে আমার মতামত জানাব । 
জুলিয়া । আচ্ছা, সুদর্শন শ্তার এগ্ল্যামার সম্বন্ধে তোমার মত কি? 

লুসেত্া। উনি একজন মাজিত নাইট যিনি স্থন্দর আর স্থুবক্তী। কিস্ত আমি 

যদি আপনি হতাম তাহলে কখনই বিয়ে করতাম না। 

ভুলিয়। । ধনী মার্কেশিও সম্বন্ধে কি বলতে চাও তুমি ? 

নুসেত।। তীর ধনসম্পদ. প্রচুর আছে; কিন্তু নিজস্ব গুণগরিমা এমন কিছ 
নেই। ্ 
ভুলিয়া। তর শান্ত প্রোটিন সাধে তুমি কি বলতে চাও? 

লুসেত্তা। হা! ভগবানু! হা ভগবান! কী বোকার মত কথা দেখ। 

ভুলিয়া। একি! তার নাম করার সঙ্গে সঙ্কে এমন আবেগে ঢলে পড়ার কি 
থাকতে পারে? 
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লুসেত্তা । ক্ষমা করবেন ম্যাডাম! আমার মত অযোগ্য লোকের পক্ষে 

তার মত ভদ্রলোকের সমালোচনা কর! নির্লজ্জতার পরিচয় দেয়৷ ছাড়া আর 
কিছুই না। 

জুলিয়া। এত লোকের মধ্যে শুধু পা সম্বন্ধেই বা তুমি একথা 

বলছ কেন? 

লুসেত্বা। কারণ প্রোটিয়াসকেই আমি সবচেয়ে ভাল মনে করি । 
জুলিয়া । এ বিষয়ে তোমার যুক্তি কি? 

লুসেত্বা। আমার মৃত একজন নারীর মনে তাকে ভাল লেগেছে এ ছাড়া 

আর কোন যুক্তি নেই। আমি তাকে ভাল মনে করি বলেই সে আমার 

চোখে ভাল । 

জুলিয়া। তাহলে তুমি কি তারই উপরে আমার প্রেমকে ছেড়ে 

দিতে বল? | 
লুসেত্বা। হ্যা, যদি অবশ্ঠ আপনি না চান যে মাঝ মাঠে আপনার প্রেম 
মারা ন। যায় । 

ভুলিয়া। কেন, সে ত কোন ভাবেই আমার মনে রেখাপাত করতে 

পারে নি। 

লুসেত্তা। ন। পারলেও সবার থেকে সে-ই আপনাকে সবচেয়ে বেশী 
ভালবাসে । ." 

জুলিয়া। সে কথা কম বলে আর তার ৬ই ন্বল্পভাষিতাই প্রমাণ করে যে 

তার প্রেমও স্বল্প । 

লুসেত্। । ধে আগুন বাইরে না ছড়িয়ে ভিতরে ভাল করে ঢেকে রাখা 

হয়, সে আগুনই সবচেয়ে বেশী পোড়ায় । 

জুলিয়।। কিন্তু যাঁরা ভালবাসার কথা ভাল করে প্রকাশ করে না মুখে, তারা 

ভালই বাসে না। 
লৃসেত্ত। । যারা পাচজনকে তাদের ভালবাসার কথ! ঢাক পিটিয়ে বলে 
বেড়ায় তার! মোটেই ভালবাসে না । 

জুলিয়া। আমি তার মনের কথা জানব । 
লুসেত্তা। এই কাগজট! পড়ে দেখুন। 
স্থুলিয়া__'ভুলিয়াকে'_ বল কার চিগি? 
লুসেতা'। পড়লেই এর ভিতর কি আছে বুঝতে পারবেন। 
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ভ্বলিয়া। বলঃ বল, কে তোমায় এট! দিয়েছে? 
লুসেত্তা। দিয়েছে আমাকে স্যার ভ্যালেন্টাইনের ভৃত্য আর আমার মনে হয় 

এটা পাঠিয়েছেন প্রোটিয়াস। এটা অবশ্ত আপনার হাতেই দেয়া উচিত 
ছিল, কিন্তু পথে আমায় দেখতে পেয়ে সে আমায় প্রেয় আর আপনার নাম 
করে আমিই এটা গ্রহণ করি । এ ব্যাপারে কোন দোষ হলে ক্ষমা করবেন। 

জুলিয়া। এখন দেখছি, তুমি ত বেশ ঘটকালি -করতে পার। কোন 
সাহসে তুমি যার তার আজে বাজে চিঠি নাও এবং আমীরই যৌবন ও 
প্রেমের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র কর? শোনঃ এট!| খুবই শক্ত কাজ আব 

তুমিই সে কাজ পারবে। এই চিঠিটা নিয়ে যাও আর এটা ফিরিয়ে দিয়ে 
তবে আসবে। যদ্দি তা না পার তাহলে আমার সামনে আর কখনই 

আসবে ন। র 

লুসেত্তা । ভালবাসার জন্য ওকালতি করতে পাঠালে দ্বণ!র থেকে অনেক 

বেশী পারিশ্রমিক দিতে হয়। 

জুলিয়া। তুমি ধাবে কি? 
লুসেত্তা। আমি যাব আর আপনি শুধু প্রেমের কথা তাববেন। (প্রস্থান ) 

জুলিয়া । এখন দেখছি, চিঠিট। না পড় সেট। অগ্রাহ করেছি, তবে এখন 
তাকে ডেকে একবার ঘুরিয়ে আনাও ত লজ্জার কথা। যে দোষের জন্য 
তাকে একটু আগে তিরস্কার করেছি সে দোষের কাজ এখন তাকে করতে 

বলতে পারি ন|। কিন্তু মেয়েট। কত বোকা! ! তার বোঝা উচিত ছিল, 

যতই হোক আমি মেয়ে, তার উচিত ছিল জোর করে চিঠিটা আমার সামনে 
খুলে ধরা, তার বোঝা উচিত ছিল মেয়েরা লজ্জায় যেখানে “না বলে আসলে 
তখন তারা “হা” বলতে চায়। ধিক ধিক এই খেয়ালী প্রেমের মৃর্খতায়! 

যে প্রেম কোন রাগী শিশুর মত হঠাৎ ধাত্রীকে খামচে ছিড়ে দিয়ে পরক্ষণেই 
শান্ত হয়ে লাটিম চুষতে থাকে। কত রাগাদ্ধিত ভাবেই না লুসেত্বাকে 
আমি এখান থেকে চলে যেতে বললাম, কিন্তু আসলে আমি চাইছিলাম 
সে এখানে থাক। বাইরে রাগের বশে আমি আমার চোখ দুটোকে 
কুটিল করে তুলেছিলাম, কিন্তু অন্তরের আনন্দের তাড়নায় হাসি ফেটে 
বেরিয়ে আসছিল আমার মুখে । যে বোকামি আমি আগেই করে ফেলেছি 
এখন তার 'একমাত্র শান্তি হচ্ছে লুসেতাঁকে ফিরিয়ে আনা। কই, লুসেস্তা 
আছ? | (নৃসেতার পুনঃ প্রবেশ: ) 
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লৃসেত্! । ক্ষি বলতে চান? 

ভুলিয়।। এখন কি দুপুরের খাওয়ার সময় হয়েছে ? 

লৃসেত্তা। স্থ্যা সময় হয়েছে, অবশ্তঠ যদি আপনি আপনার পাকস্থলীটাকে কোন 

খাছ ন! দিয়ে হত্যা করতে ন। চান। 

জুলিয়া। তুমি এত রেগে কি একটা জিনিস কুড়িয়ে নিচ্ছিলে ? 

লুসেতা । নাকিছু না। 

স্থুলিয়া। তবে কিসের ওপর তথন ঝুঁকে পড়েছিলে ? 

লুসেত্বা। যে কাগজটা আমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল তা কুড়িয়ে 

নিচ্ছিলাম | 

ভুলিয়া । সে কাগজট| কি কিছুই না? 

লুগেত্তা। আমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। 

জুলিয়া। তাহলে ওটা পড়ে থাক, যাদের সঙ্গে ওটার সম্পর্ক আছে তাবাই 

কুড়িয়ে নেবে ওটা । 

লুসেতা। এই চিঠির যদি ঠিকমত ব্যাখ্যা হয় তাহলে কখনই এটা অনাদরে পড়ে 

থাকবে না, যাঁর উদ্দেশ্তটে লেখা তার কাছে যোগ্য সমাদর এট। পাবেই। 

ভুলিয়া । নিশ্চয় তাহলে তোমার কোন প্রেমিক চিঠি লিখেছে মিল করা 

ছনেদ। 

লুসেত্বা। আপনি ওর স্বরলিপি করে দিলে আমি এটা গান হিসাবে গাইতে 

পারতাম । 

জুলিয়া । আমার স্বরলিপি হবে ছেলেখেল!র মত। “লাইট অফ লাভ' অর্থাৎ 

“প্রেমের আলো সেই গানটার মত করে গাঁও । 

নৃসেত্তা। গভীর অর্থবহ এ লেখার ছনদ অত হালকা সুরে গাওয়া ঠিক 

হবেনা। 

ভ্বলিয়া। ভারী! তাহলে নিশ্চয় এর উপর কোন বোঝা আছে। 

লৃসেত্।। হ্যা, তবে সে” বোঝা স্থরের বোঝা, আপনি যদি ঠিকমত গাইতে 

পারেন। 

ভুলিয়া। কিন্তু তৃমি গাইছ না কেন? 

লৃসেত্তা। আমি এত উচুতে উঠতে পারি না। 

ভ্বলিয়া। কই দেখি তোমার গানটা । (লৃশেতা! চিঠিটা ধরে রাখার চে 

করল )। কই দেখি দাও দাও, পাজী কোথাকার । 
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লুসেতা । আপনি এটা গান হিসেবে হুর করে গাইতে পারেন। কিন্ত আপনার 
এস্থর আমার ভাল লাগে না। 

জুলিয়।। ভাল লাগে না? 
লুসেস্তা। আপনার স্থরটা বড় তীক্ষ । 

ভুলিয়া! । তুই বড়পাজী আব অহঙ্কারী । 
লৃসেত্তা। আপনি আবার এখন খুব নরম হয়ে গানের হুরটাকে নষ্ট করে 
দিচ্ছেন। যেন একটা ফাক রয়েছে আপনার গানে । 

ভুলিয়া । আসল কথ! তোর মনটাই ভাল নেই। 
লুসেত্তা। আমি প্রোটিয়াসের কথা ভাবছি । 
জুলিয়াস। ওর কথা আর আমায় ভাবিয়ে তুলতে পারবে না। আমার 
প্রতিবাদ স্বরূপ আমি এটা! ছিড়ে ফেলছি। (চিঠিটা ছি'ড়ে ফেলল) 
যাও এবার, চিঠিটা টুকরো হয়ে পড়ে থাক । যদি এগুলো কুড়োতে যাও তাহলে 
আমি রেগে যাব। - 

লুসেত্বা। আশ্চর্ঘ, চিঠিটা ছিড়ে ফেলল! ঠিক আছে আমি আর একটা 
চিঠি নিয়ে এসে ওকে রাগিয়ে তুলব আর ও তখন সত্যি সত্যিই আরো অনেক 
ধুশি হবে। 

জুলিয়া। এত রাগ যে চিঠিট! ছিড়ে ফেললাম! যে হাতে এ ৫প্রমের 

চিঠি ছিপড়লাম ধিক সে হাতে । আমার এই নিষ্ঠুর হাতটা বোলতার মত 

প্রেমের মধু পান করার জন্যে মধুশ্রাবী কথার মৌমাছিগুলোকেই হুল ফুটিয়ে 
হত্যা করে দিল। আমি আমার দোষের শাস্তিম্ব্ূপ এ চিঠির টুকবোগুলোকে 
চুঙ্ঘন করব। এই দেখ, 'এখানে লেখা রয়েছে “দয়াবতী জুলি ন! আমি 

ত দয়াবতী নই, আমি হচ্ছি নির্দয় জুলিয়া, যেন কোন অরুতজ্ঞতার 
প্রতিশোধকল্পে আমি তোমার নামটা শক্ত পাথরের উপর আছড়ে ফেলে 

দিয়েছি, আবার দ্বণাভরে প| দিয়ে দলে মাড়িয়ে দিয়েছি। এখানে লেখা 
রয়েছে, €প্রেমাহত প্রোটিয়াস” | হায় প্রেমাহত -নাম, তোমার আঘাতের 
ক্ষত না সারা পর্যস্ত আমার অন্তরের প্রেমসিক্ত চুম্বন দিয়ে তোমায় সারিয়ে 

তুলব। প্রোটিয়াস কথাটা ছু তিনবার লেখা রয়েছে । হে বাতাস তুমি 
শান্ত হও। এই ছেড়া চিঠির টৃকরে৷ কথাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যেও 
না, তাহলে আমি এ চিঠির মধ্যে একমাজ্জ আমার নাম ছাড়া যে 
অক্ষরগুলিকে ক্কঁজে পেতে চাই ত! আমি পাব না । তুমি শান্ত না হলে হঠাৎ 
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একটা ঘৃণিবায়ু এসে কোন এক ্থুউচ্চ পর্বতে অথব! কোন বিক্ষু্ধ সমূদ্রে 

ফেলে দেবে এই টুকরোগুলোকে । চিঠিটার একটা জায়গায় লেখা 
রয়েছে, “হতভাগ্য নিঃসঙ্গ প্রোটিয়াস, প্রেমিক প্রোটিয়া, প্রিয়তম! ভূলিয়ার 
প্রতি ।” আমার নামটা আমি ছি'ড়ে ফেলব। কিন্তু না না ছি'ড়ব না, কারণ 

আমার নামটা তার নামের সঙ্গে এমন স্থন্দরভাবে সাজিয়ে লিখেছে ষে আলাদা 

করে এটাকে ছেড়া চলবে না। তা না করে বরং এই নাম দুটোকে উপরে নিচে 

করে ভাজ করে রাখব এমনভাবে যাতে এর! ইচ্ছামত পরস্পরে পরস্পরকে চুম্বন ও 

আলিঙ্গন অথবা কলহ করতে পারে। 

লুসেতার পুনঃপ্রবেশ 

লুসেত্তা । ম্যাডাম । খাবার তৈরি এবং আপনার বাবা অপেক্ষা করছেন । 

জলিয়া। ঠিক আছে, যাচ্ছি। 

লুসেত্বা। একি, খোনে কাগজের টুকবোগুলো থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছে। | 

ভুলিয়া। যদ্দি তোমার এতই ভক্তি তাহলে কুড়িয়ে নিতে পার এগুলোকৈ ৷ 
লুসেত্তা। না আমি কুড়োব কেন, আমাকেই ত এগুলো ফেলতে বলা হয়েছিল, 

তবে হ্যা এগুলে। বেশীক্ষণ এখানে পড়েও থাকবে না । 

জুলিয়া। আমি দেখছি এ গুলোর প্রতি দরদ তোমার উথলে উঠছে। 

লুসেত্া। হ্যা ম্যাডাম । তবে আপনিও বলুন এগুলো দেখতে সত্যিই আপনার 
কেমন লাগছে? 

জুলিয়া । চল। চল চল, ষাবি না কি বল। (সকলের গ্রস্থান ) 

তৃতীয় দ্ব্ট । ভেরোনা। এ্যাণ্টনিওর বাড়ি । 

এযান্টনিও। আমায় বল প্যাস্থিনো, কি কথা বলার জন্য আমার ভাই তোমাকে 
মঠের মধ্যে আটকে রেখেছিল ? 

প্যান্থিনো । তর ভাইপো অর্থাৎ আপনার পুত্র প্রোটিয়াসের জন্য । 
গ্যান্টনিও | কেন তাকে নিয়ে কি হলে ? 

প্যাস্থিনো। তর ভয় হচ্ছিল আপনি বোধ হয় তাকে 'তার যৌবনে বাড়িতে 
আটকে রেখে দেবেন অথচ সাধারণ স্বক্পখ্যাত লোকরা তাদের ছেলেদের 

বাইরে ছেড়ে দেয়। কেউ তাদের ছেলেকে ছেড়ে দেয় বৃদ্ধে সৌভাগ্যের 
সন্ধান করতে, কেউ ছেড়ে দেয় নতুন দ্বীপ আবিষ্কারের জন্গ, আবার কেউ 

ছেড়ে দেয় বিশ্ববিস্তালয়ে পড়ান্তনো করার জন্য ! তিনি বলছিলেন, আপনার 
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পুত্র প্রোটিয়াস এই কাজগুলোর যে কোন একট! করবে এবং তাকে তা 
করতে দেওয়া উচিত। আপনার বলার 'জন্য আমায় অনুরোধ করছিল যাতে 

'আপনি ষেন তাকে আর বাড়িতে আবদ্ধ করে না রাখেন। যৌবনে সে বন্দি 
দেশ ভ্রমণ করতে না পায় তাহলে তা'র যৌবনের প্রতিই অবিচার করা! হবে। 
এ্যার্টনিও। আমাকে এত করে বলার কোন প্রয়োজন নেই। আমি এই 
গোটা মাসটা চেষ্টা করছি সে ষাতে প্রত মানুষ হয়ে উঠতে পারে, বিভিন্ন 

পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সে যাতে জাগতিক সব বিষয়ে যোগা হয়ে 
উঠতে পারে। পরিশ্রমের দ্বারাই অভিজ্ঞতা অর্জন হয় এবং কালক্রমে সেই 
অভিজ্ঞতা পরীক্ষার ছার! ফলপ্রস্থ হয়ে ওঠে। এখন তাহলে বল কোথায় তাকে 

পাঠানে! উচিত । 

প্যান্থিনো। আপনি স্যার জানেন, প্রোিয়াসের বন্ধু ভালেপ্টাইন সম্রাটের 
রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। 

এ্যাণ্টনিও। আমি তাজানি। 

প্যান্থিনো। আমাব মনে হয় সেখানেই তাকে পাঠিয়ে দেয়া ভাল হৰে। 
সেখানে থেকে ভাল ভাল লোকের সঙ্গে মিশে 'কথাবাতী বলে অনেক 
কিছু শিখবে নানারকম অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ কবে নিজের 

যৌবনশক্তি ও বংশমর্যাদার পরিচয় জেনে সকলের চোখে প্রিয়পান্র হয়ে 
উঠবে। 

এ্যান্টনিও। -তোমার পরামর্শ আমার ভাল লেগেছে। তুমি ঠিক কথাই বলেছ 
এবং এটা কার্ধে পরিণত হলে জানতে পারবে! আমি তাঁকে খুব তাড়াতাড়িই 
সম্রাটের দরবাবে পাঠিয়ে দেব ।, 
প্যাস্থিনো । যদি আপনি চান আগামী কাল হলে ভাল হয়। আগামী কাল 

এযানফনলো৷ কয়েকজন ভদ্রপোককে পঙ্গে করে সম্রাটের কাছে চাকরির জন্য 

যাচ্ছেন। 

এ্যান্টনিও। ভাল সঙ্গ। তাদের সঙ্গে প্রোচিয়াসও ষাবে। 

প্রোটিয়াসের প্রবেশ 

স্বাক কি হয়েছে আমি এখনি কথাটা বলব তাকে । 
প্রোটিয়াস । হে প্রিয়তমা, কী মধুর তোমার পত্র! জীবন কত মধুর হয়ে 
উঠছে এ পত্রম্পর্শে, তাধ যে হাত এ পত্র লিখেছে সে হাত তার অস্তরেরই 
শ্রতিনিধিণ এ পত্রে রয়েছে তার প্রেমের শপথ, সম্মানের বিনিময়ে বরা 
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শপথ । হায় আমাদের পিতার! যদি আমাদের প্রেমকে সমর্থন করে আমাদের, 

জীবনের স্ুথকে চিরস্থায়ী করে তুলতেন ! 

এ্যান্টনিও। একি কার চিঠি পড়ছ তুমি ? 
প্রোটিয়াস। এট! হচ্ছে স্যার ভ্যালেন্টাইনের চিঠি। এমনি ছু একটা কথা 
লেখা । কিছু প্রশংসার কথা। তার কাছ থেকে আসা একজন বন্ধু 

জামায় দিল। 

, এ্যান্টনিও | চিঠিটা আমায় দাও ত দেখি । দেখি কি খবর । 
প্রোটিয়াস। অন্য কোন খবর নেই স্তার। শুধু লিখেছে সে কেমন স্থখে 

আছে সেখানে কেমন করে সে সকলের প্রিয়পান্র হয়ে উঠেছে এবং কেমন 

করে প্রতিদিনই সে সম্মানে ভূষিত হচ্ছে সম্রাটের দ্বারা। আর সে তার এই 
সৌভাগ্যের অংশীদার হবার জন্য অনুরোধ করেছে আমায় । 

গ্যান্টনিও। তার এই ইচ্ছার কথা শুনে তোমার কি মনে হচ্ছে? 
প্রোটিয়াপ। মনে হচ্ছে আমি যখন আপনার ইচ্ছার অধীন তখন বন্ধুর 
ইচ্ছার ওপর নিভর করতে পাবি না। 
গ্যান্টনিও। এখন তার ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছাও এক করে ফেলেছি। 

মনে করো না, এটা আমি হঠাৎ ঠিক করেছি। আমি ভাবনা চিন্তা করে 
এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং যা করব ঠিক করব এবং সেইটাই শেষ কথ! হবে। 
আমি ঠিক করে ফেলেছি যে তুমি ভ্যালেন্টাইনের কাছে গিয়ে 
কিছুদিন সম্রাটের দরবারে থাকবে। সে তার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে 
ভরণপোষণ স্বরূপ যা পায় তুমি তা আমার কাছ থেকে পাবে। কালই 
বাবার জন্ত তৈরি হও। কোন অজ্ভহাত দেখাবে না, কারণ আমি 

দ্গ্রতিজ্ঞ। 

প্রোটিয়াস। কিন্ত স্তার আমি এত তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে পারব ন|। 
দয়া করে আমায় ছু একদিন সময় দিন। 

এ্যান্টনিও । দেখ, তোমার যা যা দরকার তা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর 
থেকে দরকার নেই। কাল" তোমাকে যেতেই হবে। এস প্যাস্থিনো, তার 
যাওয়াট| যাতে তাড়াতাড়ি হয় স্জেন্থা তুমি দেখাশোনা করবে। 

( এ্যাণ্টনিও ও প্যান্থিনোর প্রস্থান ) 

প্রোটিয়াস । এই ভাবে আগুনে পুড়ে যাওয়ার ভয়ে আগুনকে' পরিহার, 

করতে [গয়ে সমুদ্রের জলে ডুবে গেলাম। আমার বার! রেগে যাবেন বলে 
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আমি জ্লিয়ার চিঠিটা, তাকে দেখালাম না। হায়। আমি নিজে নিজেই 

এমন একটা অজুহাত দেখালাম যার জন্য আমাকেই আমার প্রেমাম্পন্ 

জলিয়ার কাছ থেকে দ্বরে চলে যেতে হবে। হায়, আমার প্রেম হচ্ছে এমন এক 

সূর্ধালোকদীপ্ত বসন্ত দিনের মত যার উজ্জ্বলত। হঠাৎ কোন মেঘের ছায়ায় শ্লান 

হয়ে ষায়। 

প্যান্থিনোর পুনঃ প্রবেশ 

প্যাস্থিনো। স্যার প্রোটিয়া, আপনার বাবা আপনাকে ডাকছেন, উনি 

তাড়াতাড়ি করছেন। স্থতরাং আমার অন্থরোধ, আপনি চলে যান। 

প্রোটিয়াস। কেন, যদিও আমার অন্থর (সখানে যেতে চাইছে, তবৃও কেন মন 

সরছে না। (সকলের প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় অস্ক 
প্রথম দ্শ্ত । মিলান। ডিউকের প্রাসাদ । 

ভ্যালেপ্টাইন ও ম্পীডের প্রবেশ 

স্পীড । স্যার, আপনার একটা দস্তানা। 

ত্যালেন্টাইন। আমার দশ্তান৷ নয়, আমার দস্তানা ত হাতেই রয়েছে। 

স্পীড । এটা আপনারই, তা৷ না হলে একট দস্তানা কার হবে ? 
ভ্যালেপ্টাইন। কই দেখি, আমাকে দাও ত দেখি, এটা আমারই । এ 

হচ্ছে এক ম্ধূর অলঙ্কার যা এক স্বর্গীয় বস্তকে অলঙ্কৃত করে রাখে । ও সিলভিয়া, 
সিলভিয়া । | 

ম্পীড | (জোরে চীৎকাব করে ) ম্যাডাম সিলভিয়া, ম্যাডাম সিলভিয়া ৷ 

ভ্যালেন্টাইন । একি করছ? 

স্পীড । সে আমাদের কথা! শুনতে পাচ্ছে না তাই জোরে ডাকছি। 

ভ্যালেন্টাইন । কিন্তু কে তোমায় ডাকতে বলেছে? ] 

স্পীড । কেন স্যার, আপনিই ত তার নাম ধরে প্রার্থনা করছিলেন? তানা 

হলে অবশ্ঠ আমি ভুল করেছি। 

ভণলেপ্টাইন। দেখ, এট! কিন্ত তোমার খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে । 

স্পীড । আবার বুব আনে কাজ করার জহেও এর আগে একবার আমায় 

বকেছিলেন। 

ভ্যালেন্টাইন । আচ্ছা বলত, তুমি ম্যাডাম সিলভিয়াকে চেন! 
স্পাড। যিনি আপনার প্রার্থন! শুনতে ভালবাসেন? 
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ভ্যালেন্টাইন কি করে তুমি জানলে আমি তাকে ভালবাসি? 
স্পাড। আমি বুঝছি কতকগুলো বিশেষ লক্ষণ দেখে। আপনি স্যার 

প্রোটিয়াসের মত হাতটা মোগড়ান প্রায়ই, রোবিন পাখির মত আপনি 
প্রেমের গান করে আনন্দ পান; আপনি এখন একা হাটেন এবং খুব 

ধীরে ধীরে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মত। আপনি এ, বি, সি, ভুলে যাওয়। 
কোন স্কুলের ছোট্ট ছেলের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর আপনি এমন এক 

ছোট্ট মেয়ের মত কীদ্দেন যার সগ্য ঠাকুরমা মারা গেছে। আপনি এখন ভাল 
করে খাননা, ভিথিরিদের মত টেনে. টেনে কথা বলেন। কিন্তু এমন একদিন 

ছিল যখন আপনি মোরগের মত সশব্ধে হাসতেন যখন সিংহের মত 

দর্পভরে হাটতেন, আপনি আগে দুপুরে খাওয়ার পর উপবাস করতেন, 
একমাত্র টাকার অভাব হলেই বিষপ্ন বোধ করতেন। কিন্ত এখন স্যার, 
আপনি একেবারে মেয়েতে পরিণত হয়েছেন, আপনাকে দেখে আমার সেই 
মনিব বলে চিনতেই পারছি না। 
ভ্যালেন্টাইন । এই সব কিছু লক্ষণ আমার মধ্যে তুমি দেখতে পাচ্ছ ? 
স্পীড । হ্যা, এই সব কিছুই আপনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আপনাকে 
ছাড়া। 

ভ্যালেন্টাইন। আমাকে ছাড়া? সেকি করে হয়? 

ম্পীড। হ্যা, হ্যা, সত্যিই আপনাকে ছাঁড়া। কারণ আপনি একদিন খুব 
সহজ লোক ছিলেন এবং «এই সব নিরোধের লক্ষণগুলির একটিও আপনার 

মধ্যে ছিল না। এখন এগুলি আপনার মধ্যে ঝয়েছে বলে আপনাকে 

খজে পাওয়। দুষ্কর হচ্ছে। গ্রত্রাবের মধ্যে যেমন জল মিশে থাকে তেমনি 

আপনিও এই সব লক্ষণগুলির মধ্যে এমনভাবে মিশে আছেন যে তাখুঁজে 
বার করার জন্য ডাক্তারের চোখ চাই। 

ভ্যালেন্টাইন । কিন্তু বল, তুমি আমার প্রিয্নতম! সিলভিয়াকে চেন? 
স্পীড। তার নৈশভোজন করার সময় ষে মেয়েটির দিকে আপনি তাকিয়ে 
থাকেন সেই মেয়েটিকে ? | 
ভ্যালেপ্টাইন। তুমি কি ত! লক্ষ্য করেছ? হ্ট্যা, আমি তারই কথা বলছি। 
স্পীড। কিন্তু স্যার, আমি ত তাকে চিনি না। 

ভ্যালেপ্টাইন। তুমি, দেখেছ আমি তার পানে তাকিয়ে থাকি অথচ তাকে 
চেন না? | | 
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স্পীড | মেয়েটি কি দেখতে খারাপ নয় স্যার? 
ভ্যালেন্টাইন । লোকের চোখে লাগার মত সুন্দরী ন|। 

স্পীড । স্যার আমি তা ভালই জানি। 

ভ্যালেণ্টাইন। কিজান তুমি? 
স্পীড। জানি ষে আপনার মত তেমন সুন্দর নয় । 

ভ্যালেন্টাইন । আমি বলতে চাইছি তার সৌন্দর্য হচ্ছ অতুলনীয়, কিন্তু তার 
প্রেম অপরিসীম । 

স্পীড। এ ছুটোরই কোনটারই মানে হয় না স্যার | কারণ একট! ত মনগড়া 
কল্পন! দিয়ে চিত্রিত করা আর একটার কথা ত ধরাই চলে না। 

ত্যালেন্টাইন। কেন তুমি একথা বলছ? কেনই বা তার রূপ চিত্রিত আর 
কেন তা ধরা যাবে না। 
স্পীড। চিত্রিত এই জন্যে যে আপনিই শুধু তাকে সুন্দরী বলেন কিন্ত সে 
সৌন্দর্য আর কারে! চোখে ধরা পড়ে না। 

ভ্যালেন্টাইন। আমি যদি তাকে হ্থন্দরী বলে মনে করি, তাহলে তুমি আমাকে 
কি বলবে? 

স্পীভ। আপনার দেখাট! ঠিক হয়নি । আপনি যখন হতে তাকে দেখছেন তখন 
থেকেই সে বিকৃত হয়ে গেছে। 
ভ্যালেন্টাইন । কখন থেকে সে আবার বিরুত হলে? 

স্পাড। যখন থেকে আপনি তাকে ভালবাসছেন। 

ভ্যালেন্টাইন । আমি যখন তাকে দেখেছি তখন থেকেই তাকে ভালবাঁসছি এবং 

বরাবরই সে আমার চোখে স্ন্দর | 
স্পাড। আপনি বদি তাকে ভালবাসেন তাহলে তাকে ঠিকমত ঘেখতে 

পারবেন না। 
ভ্যালেন্টাইন। কেন? 
স্পীড। কারণ প্রেম হচ্ছে অন্ধ। আপনি যদি আমার চোখ দিকে 

দেখতেন ! আপনার চোখে যদি আগেকার সেই আলো থাকত যে আলো 

দিয়ে আপনি প্রোটিয়াপকে বকেছিলেন তার মোজায় গার্টার ছিল না বলে। 
ভ্যালেন্টাইন। তাহলে এখন আমার কি দেখা উচিত ? 
স্পীড়। এখন দেখা উচিত আপনার নিজের বর্তমান নিবৃদ্ধিতা আর 

আপনার প্রেমিকার রূপান্তর । আপনি আপনার বন্ধুকে দোষ দেন, কিন্ত 
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তিনি প্রেমে পড়ে মোজায় গার্টার বাধেননি আর আপনি প্রেমে পড়ে মোজা 
পড়তেই ভুলে গেছেন। 
ভ্যালেন্টাইন। তাহলে ত দেখছি তুমি নিজেও প্রেমে পড়ে গেছ, কারণ গতকাল 
সকালে তুমি আমার জুতো! ঝাড়তে ভুলে গিয়েছিলে । 
স্পীড । তা বটে স্তার। তবে অন্ত কারো নয়, আমি ত আমার বিছানার প্রেমে 
পড়ে গিয়েছিলাম বলে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। ধন্যবাদ, আপনি আমার 
প্রেমে পড়ার কথা যখন তুললেন তখন এবার আমি আপনাকে প্রেমে পড়ার জন্য 
আরো বেশী করে বকতে পারব । 

ভ্যালেপ্টাইন। তাহলে মেট কথা হলো, আমি তার প্রেমে পড়ে 
গিয়েছি। | 

স্পীড । আমি চাই আপনি ঠিক হয়ে যান আর আপনার এই প্রেমের বাতিকটা 

ছুটে যাক। 

ভ্যালেন্টা। গত রাত্রিতে ও আমাকে কয়েক ছত্র প্রেমের কবিতা লিখতে বলেছিল 

ওর প্রেমিকের জন্য । 

স্পাড। আপনি তা লিখেছেন ? 
ভালেন্টা। হ্যা লিখেছি। 

ম্পীড। সেগুলো! বাজে করে লেখা হয়নি? 

ভ্যালেন্টা। না বাজে করে না, আমি যতটা পেরেছি সাধ্যমত ভাল করেই 
লিখেছি। ( সিলভিয়ার প্রবেশ ) 

চুপ। ও আপছে। 

ক্গপীভ। (স্থগতঃ) বাঃ বেশ স্থন্দব গতিভঙ্গি ত। বেশ ্ থন্দর পৃতুলের মত 
দেখতে । এবার আমার মনিব ওকে তার মনের কথা বলবে। 

ভ্যালেন্টা। আস্থন আহ্ুন মহাঁশয়া, শত শত নমস্কার আপনাকে । 

স্পীভ। (শ্বগতঃ ) কত শত আদব কায়দ! জানাবে? তার চেয়ে একবারে বিদায় 

দিয়ে দাও না কেন। 

সিলভিয়। | ন্যার ভ্যালেপ্টাইন, আপনাকে এবং আপনার ভূত্যকে ছুই হাঙ্জার 
শমস্কার । 

"্পীড | (ম্বগতঃ ) উনি যখন এক হাজারের জন্য আর এক হাজার হুদ দিচ্ছেন 

তখন আমার মনিবকেও স্থৃ্দ দেওয়া! উচিত। 
ভ্যালেন্টা। আপনি আমায় বলেছিলেন বলে আমি আপনার সেই নামহীন 

১৩৮ 
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অজানা বন্ধুকে চিঠিটা লিখেছি। আমার কিন্তু ইচ্ছা ছিল না লেখার। শুধু 
আপনার প্রতি কর্তব/বশতঃই এটা লিখেছি । 

সিলভিয়া । হে আমার অনুগত ভূত্য মহাশয়, এজন্য ধহ বাদ আপন1কে। ভালই 

লেখা হয়েছে। 

ভ্যালেন্টা। বিশ্বাস করুন ম্যাডাম । কাকে লেখা হচ্ছে তার নাম না জানার জন্য 

বিশেষ সংকোচ আর সংশয়ের সঙ্গে লিখেছি । 

সিলভিয়া । আপনি হয়ত আপনার পরিশ্রমটাকে বড় করে দখছেন ? 

ভ্যালেন্টা। না ম্যাডাম, আপনি বললে আমি হাজারবার লিখব এবং 

তবৃও-__ 

সিলভিয়া । এতবার লিখবেন? আচ্ছা, আমি ঘটনাট! মনে করছি দাড়ান। তবু 

কিন্ত নামটা বলব না । তবু আবার এটা লেখাব এবং তবু আপনাকে বাদ দেব। 
তবে আমি আপনাকে আর কষ্ট দিতে ৮ই না। 

স্পীড। (ব্বগতঃ:) তবু আপনি আমার মনিবকে কষ্ট দেবেন এবং আবার “তরু' 
বলবেন। ” 

ভ্যালেন্টা। আপনি কি ব্লতে চাইছেন, আমার এই লেখাটা ভাল 

হয়নি? 
সিলভিয়া । না না ভালই হয়েছে । লেখাটা আশ্চর্ভাবে মিষ্টি অথচ হেয়ালিপূর্ণ 

হয়েছে । কিন্তু আপনি এট! অনিচ্ছার সঙ্গে লিখেছেন ত তাহ বলছিলাম কি এটা 

ফিরিয়ে নিন। (চিঠিটা ফিরিয়ে দিল) 

ভ্াযালেন্টা। ম্যাডাম, ওটা আপনার জন্তই লিখে দিয়েছি, আমি নিয়ে কি 

করব ? 
সিলভিয়।। শ্যা১ আপনি আমার অন্তরোধে লিখোছিলেন। কিন্তু আমি 

ওটা নেব না। আপান নিন। আমি আরও মনৌগ্রাহী করে ওট৷ 

লিখিয়ে নেব। 
ভ্যালেন্টা। চটে যাবেন না, আমি আপনাকে আর একটা লিখে 

দেব। | 

সিলভিয়।। লেখা হয়ে গেলে ওটা আমায় পড়ে শোনাবেন । সেটা যদ্দি আপনার 

তাল লাগে ত ভান আর তা ন! হলে মুস্কিল হবে। 

ভ্যালেন্টা। কিন্তূ ম্যাডাম, আমার ভাল লাগলে কি হবে, লেখাটা ত 

আপপার জন্ক ? 
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সিলভিয়া। কেন, আপনার ভাল লাগলে আপনি সেটা আপনার পরিশ্রমের 

পুরস্কার হিসেবে নেবেন। হৃতরাং বিদায় ভৃত্য মশাই। (প্রস্থান) 

স্পীড। হে অবৃশ্য দুর্বোধ্য রসিকতা ! রহস্যময় হয়েও তুমি কত স্বচ্ছ, কত 

স্পষ্ট, মানুষের মুখের উপরকার নাকের মৃত, মন্দিরের চুড়ার মতই তা স্পষ্ট 

আর প্রত্যক্ষগোচর । আমার মনিব তাকে প্রেম নিবেদন করছেন আব 

সে তার প্রোমককে শেখাচ্ছে, যেন তিনি তার ছাত্র, অথচ তিনি তাকেই 
তার ছাত্রী করতে চান। বাঃ চমৎকার চাত্ুরী; এমন চাতুরীর কথা কেউ 

কখনো শুনেছ ?-_আমার মনিব নিজেই নিজের কাছে চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছে সে 
চাতুরীর দ্বারা । 

ভ্যালেণ্টা। কি করছ, নিজের সঙ্গে এখন মনে মনে কি তক করছ ? 

স্পীড । না স্যার, আমি ছন্দ মিল করছিলাম, যুক্তি ত আছে আপনার কাছে। 
ভ্যালেপ্ট । কিসের ছন্দ, কিসের যুক্তি? কি জন্ে এসবের দরকার ? 

্পীড। ম্যাডাম সিলভিয়ার মুখপত্র হবার জন্য । 

ভালেন্টা। কার কাছে মুখপত্র হতে হবে ? 

স্পাড। আপনার কাছে; উনি একটা কিছুর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে প্রেম নিবেদন 
করছেন আপনার কাছে। 

ভ্যালেপ্টা। কিসেটা? 

স্পাড। একটা চিঠির মাধ্যমে । 

ভ্যালেপ্টা। কেন, তিনি ত আমাকে কোন চিঠি লেখেননি। 

স্পাড। কীদ্ৰকার ত্বার লেখার? উনি ত আপনাকে দ্িরেই আপনার কাছে 
চিঠি লিখেছেন। আপনি কেন এখনে! ঠাট্টাট। ধরতে পারেননি ? 
ভ্যালেপ্টা। না, বিশ্বাস করো, সত্যিই আমি ধরতে পারিনি । 

স্পীড । না আপনাকে বিশ্বাস-করতে পারছি না। আচ্ছা মাপনি আপনার প্রতি 

ওর আগ্রহটাও ধরতে পারেননি ? 

ভ্যালেন্টা। কিকরে পারব উনি ত আমাকে একটা! রাগের কথা ছাড়া আর 

কিছুই দেননি । |] 
স্পীড । কেন, তিনি ত আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছেন । 

ভ্যালেন্টা। ও চিঠিটা ত আমি ওঁর বন্ধুকে লিখে দিয়েছি । 
স্পীভ। সে চিঠিটা উনিই নিজের হাতে আপনাকে দিয়ে দিয়েছেন আর এইখানেই 

ব্যাপারটার শেষ। 
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ভ্যালেন্টা। আমার মনে হয় এটা কিছু খারাপ না । 
স্পাড। আমি বলছি, এটা ভালই হয়েছে । আপনি এর আগে কতবার 

ওর কাছে চিঠি লিখেছেন, কিন্ত লক্ভ্রায় অথবা বাজে কাজে কাটাবার 

মত সময় হাতে ন! থাকার জন্য হয়ত উত্তর দিতে পারেননি। অথব৷ 
উনি হয়ত চানান যে ওর পত্রবাহক ওর মনের কথাটা জেনে ফেলুক। 
তাই উনি আপনাকে দিয়েই আপনার উদ্দেশ্টে প্রেমের চিঠিটা লিখিয়ে নিতে চান । 

আমি এসব বইএর কথা বলছি, বই থেকে শেখা কথা । কী ভাবছেন স্যার? 
এখন দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেছে । 

ভালেন্টা। আমি খেয়েছি। 

, স্পীড। শুনুন শ্যার। আপনার কুস্থুমিত প্রেম বাতাস খেয়ে বাচতে পারে । কিন্তু 

আমার খাছ্য চাই, খাবার না! হলে আমি বাচব না, আমায় মাংস 

খেতেই হবে। মেয়েলিপন| করবেন না স্তার। উঠুন উঠুন। ( উভয়ের প্রস্থান) 
দ্বিতীয় দৃশ্য । ভেরোনা। জুলিয়ার বাড়ি। 

প্রোটিয়াস ও জুলিয়ার প্রবেশ 

প্রোটিয়াস। ধৈর্য ধরো, শান্ত হও জুলিয়া। 

জুলিয়া । যেখানে কোন প্রতিকারের আশা নেই সেখানে আমাকে ধৈর্য 

ধরতেই হবে। 
প্রোটিয়াস। আমি পারলেই অর্থাৎ কোনরকমে সম্ভব হলেই আমি চলে 

আসব। 

ভ্বুলিয়া। এই আংটিটা আমার স্থতিচিহুম্বনপ ধরে! । যদ্দি আর কখনো না 
আসতে পার তাহলে এটা যেন ফিরিয়ে দিও । (আংটি দিল) 

প্রোটিয়াস। তাহলে আমিও তোমাকে দিচ্ছি আমার আংটি। এই 
নাও। 

ভুলিয়া। এবার একটি চুন দিয়ে এই আংটি বিনিময় পর্ব সমাধা করো। 
প্রোটিয়াস। আমার বিশ্বস্ততাম্বূপ এই আমার হাত দিচ্ছি। ওখাঁনে 
থাকাকালে যদি কোন দিন এমন কি একটি ঘণ্টাও তোমার জন্যে দীর্ঘশ্বাস 
না ফেলে কাটাই তাহলে তার পরের ঘণ্টায় যেন আমার প্রেমাম্পদের 

প্রতি আমার সেই আত্মবিস্থৃতির জন্য আমি বিশেষ মনস্তাপ পাই। আমার 
বাবা আমান আসতে দেবে না। আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না। 

এখন জোয়ার এসেছে, যাবার সময় হয়েছে কিস্ত তোমার চোখে 
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জলের ধার! দেখছি না। পে চোখের জলের কথা মনে করে বিদেশে আমি 

বহুদিন কাটাতে পারব। বিদায় জুলিয়া । (ভুলিয়ার প্রস্থান) সেকি, 

কোন কথ! না বলেই চলে গেল। আমার মনে হয়, সত্যিকারের প্রেমের 
ধর্মই হচ্ছে এই | প্ররুত প্রেম কখনো বেশী কথা বলে না। শুধু প্রেম কেন, 

মানুষের যে কোন খাঁটি বা সত্য কাজ এবং অনুভূতি এত বড় যে কোন কথা 
স্তাকে ধরতে পারে না বা অলঙ্কত করতে পারে না। 

প্যান্থিনোর প্রবেশ 

প্যান্িনো । স্তার প্রোটিয়াস, এখনে! আপনি যাননি ? 
প্রোটিয়াস। যাচ্ছি যাচ্ছি। হায়, এই বিচ্ছেদের বেদনা হতবাক করে 

দিয়েছে আমাদের । ( সকলের প্রস্থান ) 

তৃতীয় দ্ৃন্ঠ ৷ ভেরোনা । রাজপথ । 

একটি কুকুরসহ লন্দের প্রবেশ 

ল্স। না আর আমি কাদব না, এবার এই মুহূর্তেই আমি আমার চোখের 
জল থামিয়ে দেব একেবারে । এটা আমাদের বংশেরই দৌষ। স্থতরাং 
উত্তরাধিকারস্থত্রে সেই অমিতব্যয়ী পুত্রের মত আমার প্রাপ্য অংশ ঠিক 
পেয়েছি এবং তাই নিয়েই চলেছি স্তার প্রোটিয়াসের সঙ্গে রাজদরবাবে। 

আমার মনে হচ্ছে আমার কুকুর ক্র্যাব হচ্ছে সবচেয়ে নিষ্্র জীব। আমার 

মা কাদছে* বাবা ও বোন কানায় ভেঙ্গে পড়েছে, আমাদের ঝিও কাদছে, 

আমাদের বিড়ালট। ছুটো পা তুলে লাফাচ্ছে । তব্ এই নিষ্টুরহদয় কুকুরটা 
এক ফোটা চোখের জলও - ফেলেনি । এ যেন একটা পাথর বা পাথর 

টুকরো, ও শ্ধু একটা কুকুর। আমাদের এই বিদায়দ্শ্ দেখলে ষে কোন 
হৃদয়হীন ইহুদীও কেঁদে ফেলত। আমার অন্ধ ঠাকুরমা চোখে দেখতে না 
পেলেও কেদে ফেলেছে । আর আমার ব্যাপারটা দেখ। এই ভূতোটা 

আমার বাবার; না» এই জৃতো! জোড়ার বা পাঁটিটা বাবার; না না এই বা 
পাঁটিটা আমার মায়ের । না, এর কোনটাই বোধ হয় মার নয়। হ্যা হ্যা, 

তাই বটে, এর শুকতলাট। একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, হ্যা এই গর্তওয়ালা 

ভুতে। পারটিটাই আমার মায়ের আর এই পাঁটিটা হচ্ছে আমার বাবার। 

এরই মধ্যে সব গুলিয়ে ফেলেছি । এবার দেখ, এই লাঠিটা আমার বোনের, 
এলাঠি শ্বেতপাথরের মত সাদা আর যাদুকাঠির মত ছোট্র। এই টুপীটা. 
হলো আমাদের ঝি ম্যানের। আমি বা আমার সম্পত্তি বলতে য৷ কিছু 
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তা শুধু এই কুকুরটি। তা কি করে হবে, কুকুর কুকুর আর আমি আমি। 
এ হচ্ছে আমার আর আমি হচ্ছি ওব। যাক, এবার চল চল। এবার 

আমি বাবার কাছে যাই । বাবা, তোমার আশীর্বাদ দাও। কান! থামিয়ে 

একটা কথাও কি বলবে না? এবার আমার বাবাকে চুম্বন কসসব। বা, 
এবার আমার বাবা কাদছে। এবার চল মায়ের কাছে যাই। মা আমার 
শক্ত কঠিনহদয় নারীর মত কথা বলছে; আচ্ছা, এবার তাঁকেও চূদ্বন 
করলাম। হয়ে গেছে, আমার মার নিংশ্বীস ওঠানামা করছে। এবার 

আমি আমার বোনের কাছে যাচ্ছি, দেখ সে কেমন আর্তনাদ করে কাঁদছে। 

কিন্তু এতক্ষণ ধরে এই কুকুরটা এক ফোঁটা জলও ফেলল না| চোখ থেকে 

আর একটা কথাও বলল না মুখ থেকে। অথচ দেখ, আমি চোখের জলে 
মাটি ভিজিয়ে ফেললাম । 

প্যান্থিনোর প্রবেশ 

পান্িনো। লন্স, যাও জাহাজে চড়গে। তোমার মনিব ত জাহাজে 

চড়েছেন। জাহাজ . ছাড়া হয়ে গেলে কি তুমি বাবে? কী ব্যাপার! সে 

কি, তুমি কাদছ?: যাও ঘাও, গাধা কোথাকার! আরো দেরি করলে 
জোয়ার চলে যাবে। 

লন্স। জোয়ার চলে গেলে কি করব বল। এই হাদয়হীন নির্দয় বন্ধনটা 

আমায় এমনভাবে বেঁধে রেখেছে যে আমি যেতে পারছি না। 

প্যান্থিনো । কিসের বন্ধন, কার বন্ধন? 

লম্পসা। কেন, আমার কুকুর ক্র্যাবের বন্ধন। 

প্যান্থিনো। সত্যি বলছি, আমি বেশ বৃঝেছি জোয়ারটা সত্যি চলে যাবে, 
আর জোয়াবটা হারালে তুমি সমৃদ্রধাত্রার স্যোগটাও হারাবে আর এ 
স্থুষোগ হারালে তুমি তোমার মনিব আর চাকরি ছুটোই হারাবে- একি, 

তুমি আমার মুখটা হাত দিয়ে জোর করে বন্ধ করে দিলে কেন? 
লঙ্দ। পাছে তুমি তোমার জিবটা' হারাও তাই। 
প্যান্থিনে৷ । কেন আমি আমার জিব হারাব ? 

লক্স। এত বড় গল্প বলতে গিয়ে । 

প্যান্থিনো। আমি ভেবেছিলাম তোমার লেজের জন্ত আমার জিবটা 

হারাতে হবে। তার মানে হঠাৎ পণ্ড হয়ে গিয়ে জিবটা আমার কামড়ে 

দেবে। 
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লক্স। জোয়ারের জলটা হারালে আমাকে জাহাজ, আমার মনিব, চাকরি সব 
হারিয়ে এখানে বসে থাকতে হবে । কেন, নদীর জল শুকিয়ে গেলে আমি 

আমর চোখের জলে তা ভরিয়ে দেব, বাতাস বন্ধ হয়ে গেলে আমি আমার 

দীর্ঘশ্বাসের বাতাস দিয়ে নৌকো চালিয়ে যাব । 
প্যান্থিনো । চল চল। আমি তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্যই এখানে 
এসেছি। 

লন্স। আমাকে যে কোন নামে ডাকতে পার। 

প্যান্থিনো। তুমি যাবে কি? 

লন্স। আচ্ছা যাচ্ছি চল। (সকলের প্রস্থান) 

চতুর্থ দৃশ্ঠ। মিলান। ডিউকের প্রাসাদ । 
সিলভিয়া, ভণলেন্টাইন, থুরিও ও স্পীডের প্রবেশ 

সিলভিয়। ! হে আমার ভূত্য। 

ভাশলেণ্টা । কি ম্যাডাম ? 

স্পীড । মনিব, স্যার থুরিও রাগে আপনার উপর ভ্রকুটি করছেন । 
ভ্যালেন্টা। ওট! উনি করছেন প্রেমের জন্য । 

স্পড। আপনার জন্য নয়? 

ভ্যালেন্টা। তাহলে আমার প্রেমিকার জন | 

স্পাড। আপনি তাহলে ওকে একটা ঘৃ"ষি মেরে দিন। ( প্রস্থান ) 

সিলভিয়া । ভৃত্য, তুমি 'কিন্তু বড় বিষগ্ন। 
ভ্যালেন্টা। হ্য| ম্যাডাম, আপনাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। 
সিলভিয়া । তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বিষ নও ? 

ভ্যালেন্টা। হয়ত আমি তাই বটে। 

থুরিও। তাহলে বিষগ্রতার ভান করছ। 

ভ্যালেন্টা। তাহলে তুমিও তাই করছ। 

থুরিও। আমাকে দেখে তাহলে কি মনে হচ্ছে? 

ভ্যালেণ্টা। বেশ বিজ্ঞ মনে হচ্ছে। 

থুরিও। এর উল্টোটা কি? 

ভ্যালেন্টা। বিজ্ঞতার উল্টো মূর্খতা । 

থুবিও। আমার মূর্খতার পরিচয় কোথ। পেলে ? 
ভ্যালেন্টা। তোমার জাকিন থেকে পেয়েছি তার পরিচয়। 
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বুরিও। আমার জাকিন ত আমার আগ্ডারপ্যাণ্ট বা অন্তর্বাস যা ভিত 
আছে। | 

ভ্যালেন্টা। তাহলে ত তোমার অন্তর্বাস আর বহির্বাস এই ছুইএর মাধ্যমে আঙগি 
তোমার দ্বিগুণ নির্বদ্ধিতার পরিচয় পাব । 

ধুরিও। সে কেমন করে সম্ভব? 

সিলভিয়া । সেকি, তুমি বেগে যাচ্ছ স্যার ধুরিও? তোমার মুখের বং বদলে 
যাচ্ছে। 

ভ্যালেন্টা। ওকে চলে যেতে বলুন ম্যাডাম, ওকে দেখে মনে হচ্ছে ঠিক চামেলি 
ফুলের মত। 

থুবিও। হ্যা চামেলি ফুলই বটে ষে তোমার রক্ত শুষে বেচে থাকতে চায়, বাতাস 
খেয়ে না । 

ভ্যালেন্টা। তোমার কথা শেষ হয়েছে? 

থুরিও। হ্থ্যা, এখনকার মত আমার কাজ শেষ হয়েছে । 

ভ্যালেন্টা। আমি ভালভাবেই জানি তোঁমার কাজ সব সময় আরম্ত হবার আগেই 
শেষ হয়ে বায়। 

সিলভিয়া! । বাঃ চমৎকার কথাবার্তা হচ্ছিল, এরই মধ্যে তা শেষ হয়ে 
যাবে? 

ভ্যালেন্টা। কিন্তু এই সব কথাবাতার আসল প্রেরণাাতাকে আমরা ধন্যবাদ 
জানাই। 

সিলভিয়া । কেসেদাতা? 

ভ্যালেপ্টা। আপনিই সেই দাতা, কারণ আপনিই প্রেরণ! দিয়েছেন। আপনার 
চোখের দৃষ্টি থেকেই স্যার থুরিও পেয়েছে তার বুদ্ধি। সুতরাং আপনার সাহায্যে 
ও যা! পেয়েছে ও তাই খরচ করেছে । 
ধুরিও। স্তার, তুমি যদি আমার কথার পিঠে কথ দও তাহলে আমি কিন্ত 
তোমার কথা! হরণ করে তোমায় দেউলে করে ছাড়ব। 

ভ্যালেন্টা। আমি তা ভালই জানি স্যার। তোমার বাড়িতে শুধু সিন্দুকভন্তি 
কথা আছে। তোমার উত্তরাধিকারীদের দেবার মত শধু তোমার কথা ছাড়া 
আর কোন সম্পদ নেই। তোমার চাকর বাকরঘের দেখলেই বোঝা ধায় তারা 
শুধু তোমার কথ! থেয়ে বেচে আছে। 

ভিউকের প্রবেশ 
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সিলভিয়া । এখন আর না, সব চুপ করো । আমার বাবা আসছেন। 
ভিউক। কন্তা সিলভিয়া, তোমাকে দেখে বেশ রুষ্ট দেখাচ্ছে । আচ্ছা স্তার 
ভ্যালেন্টাইন, তোমার বাবা ত ভালই আছেন। তোমার এক বন্ধুর কি সুখবর 
আছে দেখেছ? 
ভ্যালেপ্টা। শ্যার, আমার দেশ থেকে আসা কোন দ্তের কাছ থেকে কোন খবর 
পেলে আমি বিশেষ বাধিত হব। 

ডিউক । তোমাদের দেশের লোক ভন গ্যাণ্টনিওকে জান? র 

ভালেণ্টা। হ্যান্যার জানি। ভদ্রলোককে একজন সম্মানিত এবং যশস্বী লোক 
বলেই জানি। 

ভিউক। তার কি একজন পুত্র আছে? 
ভ্যালেন্টা। শ্রা স্তার আছে। সম্মানের দিক থেকে সে পুত্র তার পিতারই 
উপযুক্ত । 

ডিউক। তুমি তাকে ভালভাবে জান? 

ভ্যালেপ্টা। আমি আমার নিজের মতই তাকে জানি। কারণ ছোট 
থেকে একসঙ্গেই কথাবার্তা ও গল্পগুজব করে দিন কাটিয়েছি। আর আমি 
যখন আলস্তে অমুল্য সময় নষ্ট করেছি, দেবোপম পরিপূর্ণতার এক ছন্ম 
আবরণে আমার বয়সটাকে ঢেকে রেখেছি, প্রোটিয়াস তখন তার সময়ের 

সদ্ধবহার করে বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে । তার বয়স অল্প হলেও তার 

অভিজ্ঞতা অনেক। তার মাথা অপরিপন্ক হলেও তার বিচারবৃদ্ধি পাকা । 

তার অনুপস্থিতিতেই আমি তার সব প্রশংসা করে ফেললাম। কারণ দেহ 

ও মনের দিক থেকে একজন সম্মানিত ভদ্রলোকের যা ষা গুণ থাকা দরকার ত৷ 

তাঁর আছে। 

ডিউক। হা ভগবান! যদি এই সব গুণ তার মত্যি সত্যিই থাকে তাহলে 
ত সে কোন রাজকন্তার ভালবাপা পেতে পারে আর যে কোন সম্রাটের 

পরামর্শদাতাও হতে পারে। ঠিক আছে স্যার, এই ভদ্রলোক এতক্ষণ 
আমার দরবারে বেশ বড় বড় লোকের স্থপারিশ নিয়ে আসছে। কিছুদিন 

সে আমার এখানে থাকবে । আশ! করি, এ খবরে তুমি অস্তষ্ট হবে ন৷ 

কিছুমাত্র । . | 
ভ্যালেন্টা। এই বিদেশে মনে প্রাণে যদি কোন বস্তকে কামনা করে থাকি তাহলে 
সেই হচ্ছে সেই বস্ত। অর্থাৎ আমার বন্ধুর আগমন। 
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ডিউক। তাহলে তার মর্যাদা অনুসারে তাকে অভ্যর্থনা করো । সিলভিয়া! আর 

স্যার থুরিও, আমি তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। ভ্যালেন্টাইনকে সে 
কথা শোনাতে চাই না। ভ্যালেণ্টাইন এখন এখানে থেকে গিয়ে পরে আবার 
তোমাদের কাছে আসবে । 

( ভিউকের প্রস্থান ) 
ভ্যালেপ্টাইন। এই ভদ্রলোকের কথাই আপনাকে এর আগে বলেছি। ও আমার 

সঙ্গেই এখানে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর প্রেমিকা তার ম্ফটিকন্থচ্ছ দ্ৃষ্টিব দ্বারা 

বেঁধে রেখেছিল ওর ছুচোখের দৃষ্টিকে । 

সিলভিয়া । এখন কি ওর প্রেমিকা অন্য কোন শিকারকে ওর বিকল্পন্বরূপ পেয়ে 

গর দৃষ্টিকে ছেড়ে দিয়েছেন । 

ভ্যালেপ্টা। না, আমার মনে হয় এখনো বন্দী কবে রেখে দিয়েছে । 

সিলভিয়া। তা কি করে হবে। তাহলে ত উনি অন্ধ হয়ে যেতেন আর 

অন্ধ হয়ে উনি কখনো এতদ্বর পথ পার হয়ে আপনার খোজে এখানে আসতে 

পারতেন না। 

ভ্যালেণ্টা। কেন, প্রেমিকেব কি একজোড়া চোখ থাকে? প্রেমিকের থাকে বিশ 

জোড়া চোখ । 

ধুরিও। কিন্তু লোকে বলে প্রেমের কোন চোখই নেই। 

ভ্যালেপ্টা। এই সব প্রেমিকদের বিচার করতে হলে নিজের মত করে 

তাদের দেখবে থুরিও। প্রেম তাঁর প্রিয়বস্তকে শত দ্র থেকেও ঠিকই 

দেখতে পায় । ( থুবিওর প্রস্থান ) 
প্রোটিয়াসেব প্রবেশ 

সিলভিয়া । চুপ করো? চুপ করো। ভদ্রলোক এসে গেছেন। 

ভ্যালেন্ট।। এস এস প্রোটিয়াস। ম্যাডাম, কোন বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা ওকে 

আপনি অভ্যর্থনা জানান । 

সিলভিয়৷। এখানে উনি আসার আর গর যোগ্যতা ও গুণের কথা 

অনেক শুনেছি। আচ্ছ। ঙ্ৰই কাছ থেকেই ত আপনি প্রায়ই চিঠি পেতে 

চাইতেন? 
ভ্যালে্টা। হ্যা ম্যাডাম, ইনিই সেই। আপনার কাছে সমপিতপ্রাণ আমার এক 
সহকারী ভূত্যত্বদূপ গুকে অভ্যর্থনা করুন । 

সিলভিয়া! । কিন্ত এত বড় ভূত্য রাখার ক্ষমতা আমার মত মনিবের ৪ 
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প্রোটিয়াস। আজ্ঞে না, তা বলবেন না। আপনার মৃত মনিবের সামান্য 
একট কৃপাদ্ষ্টি লাভেব ক্ষমতাও আমার মত ভূত্যের নেই । 
ভ্যালেন্টা। এ সব অযোগ্যতার কথা এখন তিলে রাখ । ওকে অভার্থনা 

করুন আপনি আপনার ভূত্য হিসাবেই । 

প্রোটিয়াস। আমি আমার কর্তব্যবোধের অবশ্ঠ বড়াই করব না। 

সিলভিয়া । সে কর্তব্যব যোগ্য আমি নই । হে ভৃত্য, সম্ভাষণ লহ তব 

অধযোগা মনিবের । 

প্রোটিয়াস। আপনি ছাড়া একথা অন্ত কেউ বললে তার শোধ নেবার 
জন্য আমি জীবন দিতাম । 

সিলভিয়া । কেন তোমাকে অভার্থন! জানানোর জন্যে? 

প্রোটিয়াস। না, আপনি অযোগ্য একথা ব্লার জন্যে । 

থুরিওর পুনঃপ্রবেশ 

থুরিও। ম্যাডাম, আমাদের লর্ড আপনার বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলতে 
চান। 

সিলভিয়া! । আমিও তার জন্য অপেক্ষা করছি। চল থুরিও আমার সঙ্গে। 

আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি আমার নুতন ভূত্যকে। এখন আমি যাচ্ছি 

তোমাদের কিছু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কথাবাতী বলার স্থযোগ দেবার 

জন্যে । এসব কথা হয়ে গেলে আবার দেখা করব । 

প্রোটিয়াস। আমরা" তখন দুজনেই আপনার কাছে যাব। (থুরিও ও 

সিলভিয়ার প্রস্থান ) 
ভ্যালেন্টা এবার আমাদের দেশের কথা বাড়ির কথা বল। 

প্রোটিয়াস। তোমার বন্ধুরা ভালই আছে । 

ভ্যালেন্টা। তোমার বন্ধুদের খবর কি? ২ 

প্রোটিয়াস। আমি যখন আসি তারা তখন ভালই ছিল। 

ভ্যালেন্টা। তোমার প্রণয়িনী কেমন আছে আর তোমার প্রেমই বা কতদুর 

এগোল? 
প্রোটিয়াপ। আগে ত তুমি আমার প্রেমের কথা শুনতে বিরক্ত বোধ 

করতে । প্রেমের আলোচনা থেকে কোন আনন্দই পেতে ন|। 
ভ্যালেন্টা। হায় প্রোটিয়াস আমার সে দ্দিন আর নেই। প্রেমকে একদিন 

ধিন্কার দেবার জন্য আজ আমার প্রচুর প্রায়শ্চিত্ত করতে হুচ্ছে। এখন সেই 
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শান্তিত্বরপ আমি ভাল করে খেতে পারি না; হতাশা আর অনুতাপের 

বেদনায় প্রায়ই আর্তনাদ করতে হয় আমায়; চোখের জলের মোটা মোটা 

ফোটা ফেলতে হয় প্রায়ই ; অন্তর্ভেদী দীর্ধশ্বাস ছাড়তে হয়, প্রেমকে এক্জিন 

উপহাস করতাম বলে আজ প্রেম তার প্রতিশোধন্ব্ূপ আমার চোখের 
দ্বমকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, এখন শুধু নিদ্রাহীন চোখে সারাদিন চেয়ে 
থাকি আর দুঃখের প্রহর গণনা করি। হায় প্রোটিয়াস, প্রেম হচ্ছে এমনই 

এক প্রভুত্বশালী সম্রাট যে আমায় সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেছে আর যার কবল 
থেকে মৃক্তি পাবার কোন উপায় নেই। এখন সেই প্রেমের সেবা কর! ছাড়া 
আর অন্য কোন আনন্দের কাজ নেই জগতে । এখন প্রেমের কথা ছাড়া আৰ 

কোন আলোচনাই করি না কারো সঙ্গে। এখন একবার প্রেমের না 

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার উপবাস ভঙ্গ করতে ও ঘুমোতে 

পাবি। 

প্রোটিয়াস। আমি তোমার চোখ দেখেই তা বেশ বুঝতে পারছি। 
এতদিন কি এই প্রেমদেবতারই আরাধন1 করছিলে ? 

ভ্যালেন্টা। তুমি ত দেখলে। সে কি একজন স্বগঁয় দেবছুত নয় ? 
প্রোটিয়াস। না, সে হচ্ছে পাথিব নাবীদের মধ্যেই একজন পরমাস্ুন্দরী 

ভ্যালেন্টা। তাকে স্বগাঁয় বলবে না ? 
প্রোটিয়াস। দেখ, আমি তার তোষামোদ করতে পারব না। 
ভ্যালেটা। না না তোষামোদ কর অন্ততঃ আমার কাছে। কারণ প্র 

মাত্রই প্রশংসা চায়। 

প্রোটিপ্াস। যখন আমি এ রোগে অন্স্থ হয়ে পড়েছিলাম তখন তুমি আমায় 

তেঁতো ওষুধ দিয়েছিলে । এখন আমি তোমাকেও সেই ওযুধ দিচ্ছি। 

ভ্যালেপ্টা। তাহলে তার কাছে সত্যি কথাটা বল। ন্বগাঁয় না হলেও 
পৃথিবীতে তার মত সুন্দরী আর কোন নরনারী বা কোন প্রাণী নেই। 
প্রোটিয়াস। একমাত্র আমার প্রেমিকা ছাড়া । 

ভ্যালেপ্টা। তাও নয়। তার থেকেও নুন্দরী। তা যদি না বল তাহলে 

বলব আমার প্রেমাম্পদের সৌন্দর্ঘকে তুমি শ্বীকার করছ না। 
প্রোটিয়াস। দেখ, আমার প্রেমাম্পদকে ভাল বলার কি কোন হুক্তিই 

নেই? 
স্ভালেপ্টা। লিক বলার কের সাহায্য করব তোমায়। 
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তোমার প্রেমিকা আমার প্রেমিকার অধীনস্থ সহচরীরূপেই একমাত্র মর্যাদা পেতে 
পারে। তা ন! হলে কোথায় সে উড়ে যাবে ভেসে যাবে, আমার প্রেমিকার পাশে 

দাড়াতেই পাববে না। 
প্রোটিয়াস। এই সব বড়াই করার কি কোন অর্থ হয়? 

ভ্যালেন্টা। ক্ষমা করো প্রোটিয়াস। আমি যা বলছি তার যোগ্যতার তুলনায় 
তা কিছুই না। সকলের সব যোগ্যতাকে ম্লান করে দিয়েছে সে। সত্যিই সে 
অনন্যা, অনুপম৷ ৷ | 

প্রোটিয়াস। তাহলে একাকীই তাকে থাকতে দাও । 
ভ্যালেণ্টা। নাঃ তাকে এক! একা থাকতে দেব কেন, সার! জগতের বিনিময়েও 

না। সে হচ্ছে আমার একান্তভাবে নিজস্ব। আমি যাঁদ কুড়িটা বিশাল 

সমুদ্রের সমস্ত সম্পদ পাই, যদি সেই সমুদ্রের প্রতিটি বালুকণ! এক একটা 
মৃক্তো হয়, সে সমুত্রের জল হয় নেক্টার আর তার সংলগ্ন পাহাড়গুলো খাটি 
সোনার হয় তাহলেও তার বিনিময়েও আমি আমার প্রেমাস্পদকে ছাড়তে 

পারব না। তুমি যদি আমার প্রেমিকার কৌনখানে কোন ক্রটি দেখ 
তাহলে আমি স্বপ্নেও আর তোমার কথা ভাবব না। আমার একজন 

নির্বোধ প্রতিছন্বথী আছে, আমার প্রেমিকার বাবার তার প্রতি তার 

সম্পত্তির জন্য কিছুটা দুর্বলতা আছে। আমার প্রেমিকার সঙ্গে সে এইমাত্ 
গেল। আমাকেও যেতে হবে সেখানে। কারণ তুমি জান, প্রেম্মাত্রই 

ঈর্বাকাতর হয়। 
প্রোটিয়াস। কিন্ত সে ত তোমায় ভালবাসে ? 

ভ্যালেন্টা। হ্যা, আমাদের বিয়ের কথাও হয়ে গেছে। বিয়ের জন্য 

দরকার মত পালানোর সব পরিকল্পনাও হয়ে গেছে । কেমন করে আমি 

তার ঘরের জানালায় উঠে যাব দড়ির মইএর সাহায্যে সে কথাও ঠিক হয়ে গেছে। 
চল প্রোটিয়াস, আমার পঙ্গে আমার ঘরে চল। এব্যাপারে তোমায় পরামর্শ 

দিয়ে সাহাধ্য করবে আমায়। 

প্রোটিয়াস। তুমি আগে যাও। আরম যাব পরে। আমাকে একবার 

বড় রাস্তায় ঘেতে হবে, কিছু দরকার আছে। আমি পরে তোমার কাছে 

যাব। 

ভ্যালেণ্টা। তাড়াতাড়ি যাবে ত? ্ 

প্রোটিয়াস। হ্যা তাড়াতাড়ি যাব। (ভ্যালেন্টাইনের প্রস্থান) এক 
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উত্তাপের দ্বারা! যেমন আর এক উত্তাপ দুর হয়ে যায় একটি পেরেকের 
যেমন আর একটি পেরেককে তুলে ফেলা হয় তেমনি ভ্যালেন্টাইনের প্রশংসা 
আমাকে ডুবিয়ে দিতে বসেছে আমার প্রেমিকার কথা । অথবা এটা কি 
আমারই নৈতিক বিচ্যুতি? তা না হলে এধরণের কথা আসবে কেন আমার 
মনে? মেয়েটি হুন্দরী ঠিক, কিন্তু আমার প্রেমিকা জৃলিয়াও ত সুন্দরী । 
হ্াও একদিন আমার প্রেমিকা ছিল। একদিন ওকে আমি ভালবাসতাম, 
কিন্ত এখন আমার সে ভালবাস। আগুনের ছোয়ায় মোমের পুতুলের মত 
গলে গেছে। শুধু তার স্থৃতিটা বেচে আছে। এখন মনে হয় আগের মত 

আমার বন্ধু ভ্যালেন্টাইনকেও ভালবাসি না, এখন বরং তার (প্রমিকাকেই 
আমি বেশী ভালবাসি । আর সেই জন্যেই তার প্রতি আমার ভালবাসাটা 

এত কমে গেছে। আমি এখন তার দোষ দেখিয়ে কি উপদেশ দেব 

আমার বন্ধুকে? আমি নিজেই বিনা পরামর্শে ভালবেসে ফেলেছি তাকে । 

তার ছবিটা আমায় দেখতে হবে। তার ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ম্লান 

হয়ে যাবে আমার যুক্তির সব আলো। যখনি তার সৌন্দর্যের নিফল্ষ 
পূর্ণতার দিকে তাকাই অথবা তার কথা ভাবি তখনি সব যুক্তিবোধের 
আলোতে জলাগুলি দিয়ে প্রেমান্ধ হয়ে উঠি আমি। যদি আমার এই 
অবৈধ প্রেমাবেগকে প্রতিহত ক্তে পারি ত ভাল আর যদি তা না পারি 
তাহলে আমি তাকে ভাল করার জন্য সাধ্যমত আমাব সকল কৌশল প্রয়োগ 

করে যাব। 
পঞ্চম দ্বন্ । মিলান। রাজপথ 

স্পীড ও লন্সেব প্রথকভাবে প্রবেশ 
স্পাড। লন্স, আমি সত্যি কবে তোমায় বলছি, তুমি একবার আমাদের 

পদুয়ায় গেলে আমি খুব খুশী হব। 
লম্স। বাজে শপথ করো না ছোকবা, আমি গেলে সতা সত্যিই তুমি 

খুশী হবে না । আমি সব সময়ের জন্য ছুটো কথা মনে রাখি, সেটা হলে! 

এই যে, মানুষ ফাসিকাঠে না ঝোলা পর্যস্ত চরম বিপদ বা ধ্বংসের সম্মখীন 
»মু না আর কোন জায়গায় গিয়ে সে কিছু টাকা পয়সা না দিলে সে আন্তরিক 

অভ্যর্থনা পায় ন!। কিছু দিলেই তার বাড়ির মালিক বা মালিক গিম্লী তাকে 

স্বাগত জানিয়ে বলবে, আমন আহ্ন। ও 
স্পীড । তুমি বাবে ত পাগলা ছোড়া কোথাকার? তুমি সেখানে যাওয়ার 
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সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমাকে নিয়ে যাব এক ভাটিখানায়। সেখানে সেই মদের 

দোকানে পাঁচ পেনি ছুড়ে দিলেই তোমায় পাচ হাজার বার সাদর অভ্যর্থনা 

জানাবে । কিন্তু একটা কথা, আচ্ছ| তোমার মনিব কেমন করে ম্যাডাম জুলিয়ার 

কাছ থেকে বিদায় নিল ? 

লন্স। প্রথমে তার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তারপর তার! ছাড়াছাড়ি 

হয়ে গেল। 

স্পীড । ম্যাভাম জুলিয়। কি ওকে বিষে করবে? 

লন্স। না। 

স্পাড। কেন, আপ তোমার মনিব কি ওঁকে বিয়ে করবেন ? 
লঙ্স। না, উনিও করবেন না। 

স্পীড। কী ব্যাপার, গুদের একেবা-র বিচ্ছেদ হয়ে গেল নাকি? 

লন্স। না না, গুরা দুজনে একট। অকাটা মাছের মতই একেবারে 

অথগ্ু। 
স্পীড। তাহলে গুদের সম্পর্কটা এখন কেমন যাচ্ছে? 
লন্স। এই সকম যাচ্ছে, যখন আমার মনিব ভাল ব্যবহার করেন তখন উনিও 

ভাল ব্যবহার করেন । 

স্পীড । তুমি যে কীধরণের একটি গাঁধ! তাঁর কি বলব! আমি তোমার কথ! 
বুঝতে পারাছ না৷ 

লঙ্স। তুমিও আঁশ্চর্ঘ ধরণের মাথামোট, তাই আমার কথা বুঝছ না। আমার 

লাঠিটা আমায় ঠিক বৃঝতে পারে। 
স্পীড। তার মানে তুমি কি বলতে চাইছ 1 
লন্স। আমিকি করছি তা দেখ। দেখ দেখ, আমি লাঠিটার ওপর ভর দিয়ে 
হেলান দ্বিচ্ছি আর লাঠিট! আমায় দিব্যি বুঝতে পারছে। 
স্পীড। তার মানে লাঠিটা তোমার দেহের নিচে রয়েছে_। 

লন্সদ। তার মানেই তাই। আমার নিচে থাকা আর আমাকে বুঝতে পারা একই 
কথ। হলো । | 

স্পীড। কিন্তু বলত, গুদের মিল শেষ প্ধস্ত হবে? 

লন্স। আমার কুকুরটাকে শুধোও। সেহ্যা বললেও হবে, না বললেও হবে। 

সে যদি শুধু লেজ নাড়ে আর কোন কথা না বলে তা হলেও হবে। 

স্পীড। তাহলে শেষ কথা এই দাড়াল যে হবে। 



৩৮ শেকস্পীয়ার রচনাবলী 

লঙ্স। দেখ, এই ধরণের গোপন কথার উত্তর তুমি আমার কাছ থেকে একমাত্র 
রূপকের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি জানতে পারবে না। 

স্পীড। যা করেই হোক পেয়েছি ঘে এইটাই ভাল কথা। কিন্তু লন্স তুমি যে 
বলছিলে তোমার মনিব একজন বিখ্যাত প্রেমিক তার মানেটা কি? 
লন্স। আমি তাকে কখনো! ত অন্য কিছু বলে জানিনি। 

স্পীড । তবে কেমন করে জেনেছে? 

লন্স। এ যেতুমি বললে বিখাত প্রেমিক। 
স্পীভ। গাধা কোথাকার, তুমি আমার নাম করলে কেন? 
ল্স। বোকা কোথাকার, আমি তোমার কথা বলিনি, বলেছি তোমার 

মনিবের কথ।। 

স্পাড। এদিকে আমার কথা শোন, আমার মনিব একজন উত্তপ্ত প্রেমিক 

হয়ে উঠেছেন । 

লন্স। আমিও তোমাকে বলে দিচ্ছি, তোমার মনিব ধদ্দি প্রেমের আগুনে 

জ্ঞলে পুড়ে মরেও যান, আমার তাতে কিছু যায় আসে না। যদি তোমার 
তাতে কিছু ছুঃখ হয় ত আমার সঙ্গে মদের দোকানে চল। আর যদিন৷ 

যাও তাহলে ত তুমি খৃস্টান নামের যোগ্য নও, তুমি একজন হিক্র, একজন 
ইহুদী । 

স্পীড । কেন আমি খুষ্টান নামের ধোগ্য নই? 
লঙ্স। কারণ একজন খুস্টানকে নিয়ে মদের দোকানে যাবার মত বদান্যতা তোমার 
নেই। চল, যাবে কি? 
স্পীড । আমি তোমার জন্যেই ষেতে পারি । ( সকলের প্রস্থান) 

যষ্ট দশ্ঠ। মিলান। ডিউকের প্রাসাদ । 

প্রোটিয়াসের প্রবেশ 

প্রোটিয়াস। জুলিয়াকে ত্যাগ করলেও শপথভঙ্গ হবে আবার সিলভিয়াকে 

ভালবাসলেও শপথভঙ্গ হবে । আমার বন্ধুর প্রতি অন্যায় করলেও শপথভঙ্গের 

অপরাধ হবে। কিন্তু একদিন ষে শক্তি প্রথম আমায় শপথ করতে অনুপ্রাণিত 

করেছিল আজ সেই শক্তিই আমায় প্ররোচিত করেছে কেন তিন তিনটি শপথ 

ভঙ্গ করতে । প্রেমই হচ্ছে সেই শক্ত যা আমায় শপথ করতে বাধ্য করেছিল 

এবং যে শক্তি আজ শপথ ভঙ্গ করতেও বাধ্য করছে। হে মধুর বহস্থময় 

ব্যগ্ছনাময় প্রেম, বর্দি তুমি আমায় শপথভঙ্গের অপরাধে অপরাধী করে 
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তোল তাহলে তার কোন সহজগ্রাহ্ অভ্ুহাতের কথাও শিখিয়ে দাও। 

প্রথমে আমি এক কম্পমান ক্ষীণ নক্ষত্রকে বরণ করে নিয়েছিলাম, পরে যদি 

আমি কোন এক বিরাট স্র্ধের উপাসনা করি তাহলে সেটা কি দোষের 

হবে? অসতর্ক ও অবিবেচনীপ্রস্থত শপথ গ্রহণের সব সতা পরবতার্ঁ বিচার 

বিবেচনার আঘাতে এইভাবেই বিচুণিত হয়ে যায়। মানুষের . বৃদ্ধিহীন 
সংকল্প আর বৃদ্ধিহীনন বাসন! বৃদ্ধির আবিশাবের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্বিত হয়ে 

যায় এইভাবে । মানুষ তখন স্বাভাবিকভাবেই মন্দকে ছেড়ে ভালকে গ্রহণ 

করে। কিন্তু ছি. ছি, হায় অকৃতজ্ঞ হীন জিহ্বা, তুমি তাকে মন্দ বললে! 
একদিন প্রায় বিশ হাজার আত্তরিক শপথের দ্বারা যার মধুর সার্বভৌমত্বকে 
অন্তরে বরণ করে নিয়েছিলে আজ তাকে মন্দ বলে ত্যাগ করতে চাইছ। 
না, আর একজনকে ভালবাসার জন্য তাকে আমি ত্যাগ করতে পার না। 

আবার তা না করেও আমি পারছি না। আর একটি বড় প্রেমের জন্য সেই 

ছোট প্রেমকে আমায় ত্যাগ করতেই হবে। জুলিয়া আব ভ্যালেন্টাইন 

দুজনকেই আমায় হারাতে হবে। কিন্তু যদি তাদের ছুজনকে ত্যাগ না কৰি 

তাহলে আমার নিজেকেই হারাতে হবে আমায়। ভ্যালেন্টাইনকে ত্যাগ করে 
তার পরিবর্তে আমি পাব নিঙ্গেকে, আর জুলিয়ার পরিবর্তে, পাব 

সিলভিয়াকে; আর আমার বন্ধুর থেকে আমি নিশ্চয়ই বেশী প্রিয় আমার 

নিজের কাছে। একমাত্র আত্মার আধারেই ষুল্যবান হয়ে ওঠে ঘে কেন 
প্রেম। যে ঈশ্বর জুলিয়্াকে পরধাসুন্দরীব্'প স্যষ্টি করেছেন, সেই ঈশ্বরই ত 

জুলিয়াকে তার তুলনায় সুষ্টি করেছেন কুৎসিত ইথিওপীয়ার মেয়ের মত। 
জুলিয়া যে বেঁচে আছে একথাট। আমি ভুলে যাব, আমি মনে ভাবব, তার 

গ্রতি আমার ভালবাসা মবে গেছে । আর মনে করব ভ্যালেন্টাইন আমার 
শত্রু এবং সিলভিয়াকে মনে করব তার থেকে আরও প্রিয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। 
তবে ভ্যালেপ্টাইনকে আমার পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতামূলক কোন আঘাত 

না দেওয়া পর্যন্ত আমি আমার নবজাত প্রেমের প্রতি আমার বিশ্বস্ততাকে 

প্রমীণ করতে পারব না। আজ রাত্রে সে দড়ির মইএ করে সিলভিয়র 
ঘরের জানালায় উঠবে আর যে আমি তার প্রেমের প্রতিদ্ন্দী সেই আমাকে 
ডেকেছে তাকে এ বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য। আমি এখন তাড়াতাড়ি 

সিলভিয়ার বাবাকে তাদের ছন্মবেশে পালানোর বড়যন্ত্রের কথাটা জানিয়ে 

দেব আর তাহলে তিনি ভ্যালেপ্টাইনকে তাড়িয়ে দেবেন এখান থেকে, 
১---৩৯ 
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কারণ তীর ইচ্ছা থুরিও তীর মেয়েকে বিয়ে করবে। আর ভ্যালেপ্টাইন 
চলে গেলে কৌশলে বৌকা থুরিওর প্রেম করার ব্যাপারে একেবারে ইতি টেনে 
দেব। হে প্রেম, তুমি যেমন এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনার জন্য আমায় বৃদ্ধি দিয়ে ধন্য 
করেছ তেমনি মার এ উদ্দেশ্য যাতে দ্রুত সাফল্যের দিকে উড়ে ষেতে পারে তার 

জন্য তাকে পাখা দাও । (প্রস্থান ) 

সপ্তম দৃশ্য । ভেরোনা। জুলিয়ার বাড়ি। 

জুলিয়।। এস, আমায় পরামশ দাও লৃসেত্বা। আমায় সাহাষ্য করো উপযুক্ত 
দয়া আর সহান্ুভৃতির সঙ্গে। আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি এ 
বিষয়ে। বলত, কার ম্থৃতির গর্ভে সমাহিত হয়ে আছে আমার সকল 
ভাবনা চিস্তা। আমাকে আমার কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ দাঁও। একটা কোন 

উপায় বলে দাও যাতে আমি আমার প্রিপ্ণতম প্রোটিয়াসের কাছে চলে 
যেতে পারি। 

লুসেত্তা । কিন্তু এত দুর এবং ক্লাস্তিকর পথ কেমন করে পার হবেন? 

ভুলিয়া। সত্যিকারের কোন ভক্ত তীর্ঘষাত্রী তার মন্দগতি আর দুর্বল পদক্ষেপ 
সত্বেও তীর্ধের জন্য দেশের পর দেশ অতিক্রম করতে ক্লান্ত হয় না। প্রেমের 
তীর্ঘযাত্রীদের আবার আরো কম কষ্ট হয়। আমার দেবতা স্তার প্রোটিয়াসকে 
দেখার জন্য প্রেমের হালক! পাখা নিয়ে হ্বচ্ছন্দে উড়ে যাব আমি। 

লুসেত্বা। তার থেকে প্রোটিয়াস ফিরে না আসা পর্বস্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা 
করুন। | 
ভূলিয়া। তুমি কি জান না তার চোখের দ্ৃষ্টিই আমার অস্তরাআার একমাত্র 

খাছ, একমাত্র জীবশীশক্তি! আর কতদিন আমি সে খাছ না পেয়ে হা 
হুতাশ করে কাটাতে পারি! ষদি কোন প্রেমের স্পর্শ তুমি তোমার অন্তরে পেতে 
তাহলে তোমার এই নিরুৎসাহব্যঞক কথার শীতলত দ্বিয়ে আমার প্রেমের 
উত্তাপকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা! না করে আমার প্রেম তুষারশীতল হলেও তোমার 
কথার উত্তাপ দিয়ে তাকে জালিয়ে তুলতে। 

লুসেত্া। আমি আপনার প্রেমের আগুনকে নিবিয়ে দিতে চাইছি না, সে আগুন 
যাতে যুক্তির সীমাকে লঙ্ঘন করে আপনার জীবনের সব কিছুকে পুড়িয়ে ছারখার 
করে না দেয় তার জন্ত সেই আগুনেক্ুঃসহ আতিশয্য আর উদ্দ্বাসটাকে প্রশমিত 
করার চেষ্টা করছি। 

জুলিয়া। সে আগুনের ধতই নিন্দা করবে সে আগুন ততই জোরে জলবে। 
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যেমন কোন সহজ সাবলীল গতিতে মৃদু কলতানে বয়ে যাওয়া কোন শান্ত 

নদীশ্রোত বাধা পেলে রাগে অধৈর্য হয়ে ফুলে ওঠে। কিন্তু কোন বাধা না 
পেলে সে শ্লোত প্রতিটি উপলখণ্ডকে চুম্বন করে করে প্রতিটি পথের পাথরকে গান 
শোনাতে শোনাতে এগিয়ে চলে তার তীরের পথে। কত বাকে 

বাকে মোড় ফিরে এবং খেল! করতে করতে অবশেষে সে গিয়ে পৌঁছয় তার 
আকাজ্ফিত লক্ষ্যবস্ত সেই মহাসমুদ্রের বিক্ষুন্দ গভীরে । সুতরাং আমাকেও 
সেইভাবে আমার পথে অবাধে অপ্রতিহত গতিতে চলতে দাও। আমিও 

তাহলে শান্ত প্রেমের মতই ক্লান্তি সত্বেও খেলা করতে করতে এগিয়ে 

যাব আমার প্রেমরূপ লক্ষ্যবস্তর দিকে এবং সেখানে গিয়ে দ্বর্গলোকপ্রাঞ্চ 

পরিশ্রান্ত আত্মার মত আমিও আমার সমস্ত ক্লাস্তিশেষে লাভ .করব পূর্ণ 

বিশ্রাম । 

লুসেত্তা। কিন্তু কিভাবে যাবেন সেখানে ? 

জুলিয়া । মেয়ের বেশে যাব না। পুরুষের বেশে গেলে আমায় কোন 
উচ্ছ্খল মানুষের লালসাপুর্ণ দৃষ্টি সহা করতে হবে না। আমাকে কোন 
এক ভদ্র চাকবের মত করে সাজিয়ে দাও । 
লুসেত্ত'। তাহলে আপনাকে মাথার চুল সব কেটে ফেলতে হবে৷ | 

জুলিয়া । না মেয়ে না। আমি বরং রেশমী স্তো! দিয়ে কুড়িটা গেরে 

ধিয়ে এমন এক অদ্ভুত যুবকের বেশ ধারণ করব যাকে দেখে মনে 
হবে একালের ছেলে হয়ে সেকালের রীতিতে চুল বেঁধেছে । 

লৃসেত্তা। তাহলে কাপড় কিভাবে পরবে? 

জুলিয়া। ঘেতাবে পরলে আমাকে দেখে মনে হবে কোন ভৃত্য তার 

প্রভুর খোজে বার হয়েছে পথে। আচ্ছা তুমি আমাকে কোনভাবে 

পরাতে চাও? 

লুসেতা । তোমার বুকটা ঢেকে দেবার জন্য কাচুলির দরকার হবে। 

জুলিয়া । দুর হয়ে যাও ভুলিয়া, তাহলে দেখতে খুব খারাপ লাগবে। 

লুসেতা। কাচুলি ছাড়া বৃকটাকে খুব উচু দেখাবে। 
ভুলিয়া । 'লুসেত্তা, দেখ যেহেতু তুই আমায় ভাঁলবাসিস, তুই আমায় 
ভাল করে বল এত দ্র পথ ধাত্রার জন্য কোন বেশভূষা সঙ্গত ও শোভন 

হবে আমার পক্ষে। তুই ধা বললি সেভাবে সাজলে আমার মনে হচ্ছে 
লোকে আমায় শিন্দে করবে। 
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নুসেত্বা। যদি তাই মনে করেন তাহলে আজ পথে না বেরিয়ে ঘৰে 
থেকে যান। 

ুলিয়া। না, তা আমি থাকব না । 

লুসেত্বা। তাহলে নিন্দার কোন ভয় না করে বেরিয়ে পড়ন। আপনাকে 

সেখানে দেখে প্রোটিয়াস খুশি হন ভাল আর যদি আপনার সেখানে যাওযা উনি 
পছন্দ না করেন তাও ভাল। আমার মনে হয় উনি কিছুতেই খুশি হবেন না 
আপনাকে সেখানে দেখে । 

স্বুলিয়া। আমার কিন্তু সে ভয় নেই। তার অজত্র শপথ, অশ্রুর সমুদ্র আর 
অনম্ত প্রেমের সততার অসংখ্য দৃষ্টান্তের কথ! ভেবে আমি বেশ বৃঝতে পারছি সে 

আমাকে সেখানে সাদরে গ্রহণ করবেই । 
ল্সেতা । এসব হচ্ছে ভণ্ড লোকদের ছলনা । 

ছুলিয়।। নীচু বা হীন লোকেরা এগুলো তাদের অসৎ উদ্দেশ্ট সাধনের জন্তু 

ব্যবহার করত পারে। কিন্তু প্রোটিয়াস সে ধরণের লোক না। প্রোটিয়াসের 
জন্মকালে গ্রুহনক্ষত্রের সংস্থান খুবই শুভ ছিল। যার ফলে সে এত 

নিষ্ঠাবান হয়ে:ছ। তার প্রতিটি কথা ঘেন এক একটি বণ, তার এ্রতিটি 

শপথ যেন দৈববাশী, তার প্রেম হচ্ছে একনিষ্ঠ, তার চিন্তা নিফলৃষ, তার 
প্রতিটি অশ্রবিন্দ্ তার অন্তর হতে প্রেরিত এক একটি পবিভ্র দুত; পৃথিবী হতে 
বর্গের দুরত্ব যে পরিমাণ, ঠিক সেই পরিমাণ দুরত্ব বিরাজ করছে প্রতারণা আর 
তার অন্তরের প্রেমের মধ্যে । 

লৃসেত্া। ভগবান করুন আপনি সেখানে গেলে তার সম্বন্ধে আপনার ধারণা যেন 

সত্য বলে প্রমাণিত হয়। 

জ্বুলিয়া। দেখ লুসেত্া, তুম আমায় ভালবাস, স্থতর।ং তার প্রতি কোন 
খারাপ মন্তব্য করে তার প্রতি কোন আাঁয় করে! না। কেবল তাঁকে শ্রদ্ধা 

করে আমার স্েহ ভালবাসার যোগ্য হয়ে ওঠ। আর এখনি আমার সঙ্গে 
আমার ঘরে গিয়ে আমাকে আমার আকাংখিত ভ্রমণের জন্ত আমায় সাজিয়ে 

গ্নেবে চল। আমি আমার সমস্ত জিনিসপত্র» বিষয়সম্পন্তি আর সম্মান সৰ 

তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে যাব। তুষি শুধু এখান থেকে মাঝে মাঝে চিঠি 
লিখে আমায় এখানকার খবরাখবর জানাবে । এস, আর কোন কথা বলে! 

না। আমি যা বলছি করে ফেল। আমি আর দেরি সহ করতে পার্ছি 

না। ( সকলের প্রস্থান 9 
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তৃতীয় অস্ক 
প্রথম দ্বশ্ত । মিলান। ডিউকের প্রাসাদ । 

ডিউক, থুরিও ও প্রোটিয়াসের প্রবেশ 
ভ্িউক। ন্তার থুরিও, কিছুক্ষণের জন্য তুমি একবার বাইরে যাও। আমাদেব 
ছুজনের মধ্যে একট1 গোপন কথা আছে । ( থুরিওর প্রস্থান ) এবার বল প্রোটিয়াস, 

তুমি কি আমায় বলতে চাও ? 

প্রোটিয়াস। যে কথা আপনাকে বলব, বন্ধুত্বের খাতিরে সে কথা গোপন 

রাখাই উচিত। কিত্তু আমার মত একজন অযোগ্য লোকের প্রতি ষে 
অনুগ্রহ আপনি দেখিয়েছেন তার কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কতব্যবোধের 

দংশন অনুভব করছি আমি। জাগতিক আর কোন কিছুর চিন্তাই নিবৃত্ব 

করতে পান্বে না আমায়। জেনে রাখুন হে রাজন, আমার বন্ধুবর স্যার 

ভ্যালেন্টাইন আজ রাত্রেই আপনার কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। 

আমি এই ষড়যন্ত্রের গোপন কথাটা জানতে পেরেছি। আপনি জানি থাকে 
আপনার কন্তা ঘ্বণা কবে সেই থুরিওর সঙ্গে আপনি আপনার কন্তার বিজ্বে 

দিতে চান। কিন্ত যদি আপনার কন্াকে এইভাবে আজ কেউ চুবি করে 
নিয়ে যায় তাহলে এই বয়সে আপনি খুবই আঘাত পাবেন। তাই শ্রধু 

কর্তব্যের খাতিরে আমার বন্ধুকে কোন রুকম সাহায্য না করে একথা 

আপনাকে জানিয়ে তার বিরক্ত ও ক্রোধ উৎপন্ন করতে চাইছি। কিন্তু যদি একথা 
আমি আপনাকে না বলে গোপন কবে রাখতাম তাহলে আপনার মাথার উপরে 
এমন এক ভারী দুঃখের বোঝা চাপত যা কোন বাধা না পেলে হয়ত অবিলম্বে 

আপণার অকালমৃত্যুরও কারণ হতে পারত । 

ডিউক। প্রোটিয়াস, তোমার এই সৎ প্রচেষ্টার জন্য তোমাকে ধন্যবান্গ 
দিচ্ছি। তুমি আমায় সতর্ক করে দিয়ে ভালই করলে। আমি তাদের এই 
প্রেমসম্পর্ক নিজের চাঁখে দেখেছি । অনেক সময় তারা আমায় ঘুমস্ত 
ভেবে তাদের মনের অনেক গোপন কথ! বলে ফেলেছে । সেই জন্ত 

ভেবেছিলাম ভ্যালেণ্টাইনকে নিষেধ করে দেব সে যেন আর আমার 

মেয়ের কাছে বা রাজসভায় না আসে। কিন্তু আবার ভেবেছিলাম, আমার 

এ সন্দেহ ভুল হতে পারে এবং অন্যায় ভাবে তাকে অপমান করে ফেলতে 

পারি; তাই বলতে গিয়ে হঠকারিতার সঙ্গে কিছু বলে ফেলিনি। তবে 
'আমি শান্তভাবে তার দিকে নজর রেখেই আজ তুমি ষে কথা আমায় বললে 
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তার পরিচয় তখন পেয়েছিলাম । এখন তোমার কথা শুনে সত্যিই আমার ভয় হচ্ছে 
যৌবনে তারা যে কোন ভুল করে বসতে পারে । তাই ঠিক করেছি আমার মেয়েকে 
একটা উচু টাওয়ারের উপর চাবি দ্বিয়ে একটা ঘরে আবদ্ধ করে রাখব আর সেই 

চাঁবিটা থাকবে আমার কাছে। 

প্রোটিয়াস। আরও জেনে রাধূন, ওরা একটা পরিকল্পনা করেছে। ওরা 
ঠিক করেছে, আমার বন্ধু একটা দড়ির মইএর সাহায্যে আপনার কন্ঠার 
উপরতলার ঘরের জানালায় উঠে গিয়ে তাতে করেই আপনার কন্যাকে 

নামিয়ে নিয়ে আসবে । আর তা আনতেই সেই যৌবনোন্সত্ত প্রেমিক 
বাইরে গেছে এবং এই পথেই এখনি আসবে। ইচ্ছা করলে আপনি তাকে 

দাড় করিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্ত আপনাকে এ কাজ এমন কৌশলে করতে 
হবে যে সে ধেন বুঝতে না পারে আমি আপনাকে একথা বলেছি । কারণ আমার 

বন্ধুর প্রতি ঘ্বণাবশতঃ নয়, আপনার প্রতি শ্রদ্ধাবশতই একথা প্রকাশ করেছি 

আপনার কাছে। 

ডিউক । আমি কথা দিচ্ছি, সে কখনই জানতে পারবে না যে, আমি তোমার 
কাছ থেকে জানতে পেরেছি একথ|। । 

প্রোটিয়াস। বিদায় স্যার । স্তার ভ্যালেন্টাইন আসছে । (প্রস্থান ) 

ভ্যালেন্টাইনের প্রবেশ 
ডিউক। শ্যার ভ্যালেন্টাইন । এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ? 

ভ্যালেন্টাইন। আজ্দে, "একজন পিওন বাইরে অপেক্ষা করছে, কতকগুলো 
চিঠি আমার বন্ধুদের কাছে পাঠাতে হবে। সেই চিঠিগুলে দ্বেবার জন্যই 
আমি যাচ্ছি। 

ডিউক। সেগুলে! কি খুবই দরকারী ? 

ভ্যালেপ্টাইন। আমি এখানে কেমন আছি, আমার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যাবতীয় 
কথা এগুলোতে লেখা আছে। 

ডিউক। তাহলে তাতে কিছু যায় আসে না। আমার কাছে কিছুক্ষণ থাক। 
একটা কথা তোমাকে আমার জানানো উচিত যে কথাটা এতদিন গোপন রাখা 
হয়েছে তোমার কাছে। তুমি হয়ত একথ! জান যে স্যার থুরিওর সঙ্গে আমার 

কন্যার বিয়ে দিতে চাই । 

ভ্যালেন্টাইন। আমি তা জানি স্তার। এ বিয়ে সত্যিই খুব ভাল হবে। 

ভদ্রলোক গুণ, সৌন্দর্য, যোগ্যতা সব দিক দিয়েই আপনার সুন্দরী কন্যার 



দি টু জেন্টলমেন অফ ভেরোনা ৬১৫ 

উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু আপনি এ বিষয়ে আপনার মেয়ের মতটা! করিয়ে নেন 
নাকেন? . 

ডিউক। করব কি, আমায় বিশ্বাস করো, মেয়ে! বড় বগচটা, বাগী, 
উদ্ধত, অহঙ্কারী, অবাধ্য, একগু'য়ে আর কর্তব্যবোধহীন। সে যে আমার 
মেয়ে একথা সে মনেই করে না আর আমি যে তার বাবা সে কথা ভেবেও 

কোন ভয় করে না। তার এই অহঙ্কারের জন্যই তার প্রতি সব স্সেহ হারিয়ে 
ফেলেছি আমি। আগে ভেবেছিলাম শেষ বয়সটা! তার সেবাধত্ব পেয়ে 

সুখে কাটাব, যতই হোক নিজের সন্ভান। কিন্তু এখন সংকল্প করেছি 

আবার আমি বিয়ে করব, বিয়ে.করে ওকে আমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে 

দেব। যে ওকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাবে সে ওকে ছাড়া আর কোন 

কিছু পাবে না; ওর সৌন্দর্যই হবে একমাত্র ষৌতুক। আমার সম্পত্তি পাবার 
সে যোগ্য নয়। 

ভ্যালেন্টা। আমাকে তাহলে এ ব্যাপারে কি করতে বলেন ? 

ডিউক। এই ভেরোনীতে একটি মেয়ে আছে, আমি তাকে ভালবাসি । 

মেয়েটি খুব স্থন্দবী, এবং লাভ্ক। কিন্তু বুড়ো বয়সে কোন নারীকে 
মুগ্ধ করার মত আমার বাকচাতুর্ধ নেই। . আমি তাই তোমাকে আমার 
শিক্ষাদাতা নিযুক্ত করতে চাই এ ব্যাপারে_কারণ বহুদিন আগেই আমি 
প্রেম করার রীতি নীতি ভুলে গেছি। তাছাড়া এখন যুগও বদলে গেছে। এখন 

কি করে তার যৌবনমথলভ উজ্জল চোখের দৃষ্টিতে নিজেকে ভাল লাগাতে পারব 

সেইটাই হচ্ছে কথা। 
ভ্যালেন্টা। যদি আপনার কথায় কোন কাজ না হয় তাহলে উপহার দিয়ে তার 

মন জয় করুন। অনেক সময় নিরুচ্চার বত্বরাজির নীরব আবেদন বাকচাতুর্ষের 
থেকে বেশী তাড়াতাড়ি নাড়া দেয় মেয়েদের মনকে । 

ডিউক। কিন্তু আমার পাঠানো উপহারকে সে স্বণাভরে প্রত্যাখ্যান 
করেছিল। 

ভ্যালেন্টা আর এক উপহার পাঠিয়ে দ্রিন; মেয়েরা অনেক সময় অন্তরে 
যেটা পছন্দ করে বাইরে সেটাফে ঘ্বণ। করে। তার আশা একেবারে তাগ 
করবেন না। দ্বণা অনেক সময় পরবতী প্রেমকে করে প্রগাট। যদি সে 
আপনাকে দেখে ভ্রকুটি করে, তাহুলে যেন ভাববেন না যে আপনার প্রতি 

স্বণীবশতঃ তিনি জ্বকুটি করছেন, আসলে তিনি হয়ত আপনার মধ্যে আরো 
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গভীরতর ও বেশী পরিমাণ ভালবাস। জাগাবার জন্যই উনি ভ্রকুট্ি 

করছেন। যদ্দি উনি আপনাকে তংসনা করেন তাহলে ভাববেন না যেন.উনি 

আপনাকে চলে যেতে বলছেন, কারণ মূর্খদের মত মেয়েরাও সঙ্গ ছাড়া একা থাকতে 
পাঁরে না। তীর .কান ভাব বা কথা খারাঁপ ভাবে নেবেন না, উনি যদিও স্পষ্ট 
করে ৰলেন, চলে যাও, তার মানে এই নয় যে তিনি সত্যি পত্যিই আপনাকে ষেভে 

বলছেন। আপনি শুধু তার তোষামোদ করবেন, তীর প্রশংসা করে যাবেন, তীর 

বিভিন্ন গুণ ও মহিমার গেবরবগান করে যাবেন। তিনি দেখতে ঘোব কালো হলেও 

বলবেন তার মুখখান। দেব্তের মতই সুন্দর । আমি বলব কোন পুরুষ যদি তার 

জিব থাকা সত্বেও কথার দ্বারা কান নারীমনকে জয় করতে না পারে তাহলে সে 

পুরুষই নয়। ৃ 
ডিউক। কিন্তু আমি যে মেয়েটির কথা বলছি তার বন্ধুরা "তাকে কথ। দিয়েছে 

একজন ভদ্র ও সবদিক দিয়ে যোগ্য যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে । মেয়েট «ক 
অদ্ভুত কগেরতার সঙ্গে পুক্ুষসঙ্গ এড়িয়ে চলে এবং দিনের (বলায় কোন পুরুষ মাহ্য 
তার কাছে যাবার অনুমতি পাঁয় না 

ভ্যালেন্টা। কেন, আমি তাহলে রা যাব তাঁর কাছে। 

ডিউক। কিন্তু-তার ঘরের দরজায় তালাচাবি দিয়ে চাবিট। ভাল করে 
সাবধানে রেখে 'দেওয়া হয় যাতে কোন পুরুষ মানুষ রাত্রিতেও তার কাছে যেনে 

না পারে । 

ভ্যালেন্টা। কেউ যদি জানালা দিয়ে তাঁর ঘরে যায়? 

ডিউক। তার ঘরটা মাটি থেকে এত উঁচুতে যে জীবনের সু'কি না নিয়ে কেউ 

সেখানে উঠতে পারবে না। 

ত্যালেন্টা। কেন, ছুটে! নোঙর করা লোহার হুকে বাধা এক ধরণের 

দড়ির মই দিয়ে হীরোর টাওয়ারে যাওয়! লেগ্ারের মত যে কেউ তীর ঘরে 

যেতে পারে। 

ভিউক। তুমি দেখছি সচ্গশজাত ভদ্রলোক । বাচ্ছা বলতে পার, এই ধরণের 
মই কোথায় পাওয়! যাবে 1? 

ভ্যালেন্টা। আপনার 'কখন ত! দরকার হবে) দয়! করে তা বলুন। 
ডিউক। আজ রাত্রিতেই দরকার। কারণ জান ত, প্রেম হচ্ছে শিশুর 
মতই অবৃঝ, কোন মনোলোভা বস্ত দেখতে পেলেই তার জন্যে বায়না 

ধরে। 
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ভ্যালেন্টা। তাহলে ঠিক সন্ধ্যে সাতটার মধ্যেই আপনাকে মইটা এনে 

ফেব।  * | ১ 
ডিউক। তবে শোন, সেখানে কিন্তু আমি একা যাঁব। তাহলে কি করে আমি 

সেখানে মইট] বয়ে নিয়ে যাব? 
ভ্যালেন্টা। মইটা খুবই হালকা স্যার । আপনি যে কোন মাপের ক্লোকের তলায় 
সহজেই সেট| বয়ে নিয়ে যেতে পারব্নে। 

ডিউক । (ক্লাকটা তোমার“মতই লম্বা হলেই চলবে ত? 
ভ্যালেন্টা। হ্য। স্যার । | 

ডিউক! তাহলে তোমার ক্লোবটা দেখি 'একব।র, আমিও এমনি একটা করিয়ে 

নেবে। 

ভ্যালেন্টা । কেন গ্বিঃ যে কোন একটা হলেই হবে। 

ভিউক | কিন্তু তোমারট! পরে একবার দেখি ক্লোক পরে আমায় কেমন লাগবে । 

তোমার ক্লেটকের ভিত এখানে কি? একটা চিঠি না? সিলভিয়াকে লেখা? 
আবার ওখানে যাবার জন্য একটা এাঞ্চনও সঙ্গে করে এন্ছে? আমাকে জোর 

কবে চিঠির খামট। খুলতে হলো] । 

( পড়তে লাগল ) 

“আমার ভাবনাগুপি কেমন এই নিবিড রান্রিতে আমার প্রিয্লতমা সিলভিয়ার 
সঙ্গ লাভ করল। এই সব ভাবনাগাল আমীর ভৃত্য এবং আমারই আদেশে 

সেখানে উড়ে গেল তারা । আমি তাদের প্রভু, তাদের মত আমিও যদি 

সেখানে সুক্ষ হয়ে উড়ে ঘেতে পারতাম । আমারই ভাবনার যখন আমার 

শিয়তমার বক্ষসংলগ্ন তার মধূর ম্পর্শস্থথ লাভ করছে, আমি তখন তাদেব জন্ক 

ও প্রভু হয়ে সে সুখ হতে বঞ্চিত হয়ে এক অভিশপ্ত চিরবেদন! ভোগ করছি দ্র 
থেকে ।' 

এটাকি? এখানে আবার লেখ! রয়েছে, সিলভিয়া, আজ রাত্রে আমি 

(তামাকে মুক্ত করব।' তাই নাকি? আবার উদ্দেশ্টসিদ্ধির জন্য একটা 
দড়ির মইও রয়েছে । বাঃ বাঃ, আমি ত দেখছি, তুমি হচ্ছ, মেরনোর পুত্র 
ফিটন, তোমার উচ্চাভিলাষফ ত কম নয়, তুমি কি স্বর্গের রথ চালাতে গিয়ে 
তোমার নির্দ্ধিতার ফলে গোটা পৃথিবীটাকে পুড়িয়ে ফেলতে চাও? যে 

নক্ষত্র তোমার মাথার উপরে বহু উধ্র্বে কিরণ দিচ্ছে তুমি কি সেই সুর 

নক্ষত্রলোকে যেতে চাও সশরীরে? নীচ, দূর্বৃত ক্রীতদাস. কোথাকার, 
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তোমার এই সব ভালবাস! তোমার মত নীচ হীন বংশোদ্ভুত মেয়েদের জানাবে । 
এখান থেকে এখনই দ্র হয়ে যাও। তোমার এই পাপকর্মের থেকে আমার ধৈর্য 

অনেক বেশী বলেই শুধু এই লঘু শান্তি দান করলাম। আমি তোমাকে এতদিন 
যত অনুগ্রহ দেখিয়েছি তার থেকে এই অন্ুগ্রহটাকে সব চেয়ে বেশী বলে মনে 

করবে। এই রাজদরবার হতে বেরিয়ে যেতে যতটুকু সময় লাগে তার বেশী সময় 
যদি এখানে থাক তাহলে কিন্তু আমার ক্রোধ আরো! অনেক বেড়ে যাবে এবং 

তোমার বা আমার কন্তার প্রতি আমার ভালবাসার খাতিবেই সে ক্রোধের 

কবল থেকে মুক্তি পাবে না তুমি। তোমার নিজের জীবনের প্রতি যদি কোন 
মায়! থাকে, যদি বাঁচতে চাও ত এখনি চলে যাও এখান থেকে । তোমার কোন 

অজুহাত শুনতে চাই না আমি, কোন ফল হবে না তাতে। 

(প্রস্থান ) 

ভ্যালেপ্টা। যন্ত্রণার সঙ্গে এইভাবে :জীবন্মত অবস্থায় বেঁচে থাকার চেয়ে 
মৃত্যুও ভাল ছিল, উনি মৃত্যুদণ্ড দিলেন না কেন? মৃত্যু মানে আমার 

আত্মার কাছ থেকে আমার নির্বাপন। কিন্তু সিলভিয়াই ত আমার 
আত্মা, স্থতরাং সিলভিয়ার কাছ থেকে আমার নির্বাসন মানেই আমার মৃত্যু 
এ নির্বাসনদণ্ড মৃত্যুদরণ্ডেরই নামান্তর । সিলভিয়াকে বদি চোখে দেখতে না 
পাই তাহলে পৃথিবীর সব আলোই ত ব্যর্থ হবে আমার কাছে। সিলভিয়া 
কাছে না থাকলে জীবনের কোন আনন্দের কোন অই থাকবে না আমার 

কাছে যদি না সিলভিয়ার কথা মনে ভেবে পরিপুর্ণ দেহসৌন্র্ধের প্রতিচ্ছবি 
দেখে মনটাকে কিছুটা তুষ্ট করি। রাত্রিতে সিলভিয়া'র কাছে না গেলে 

নাইটিঙ্গেল পাখির গানকে গান বলে মনেই হবে না। দিনের বেলায় 
সিলভিয়াকে চোখে না দেখলে দিনের সব আলো ম্লান হয়ে যাবে আমার 

চোখে । সিলভিয়াই হচ্ছে আমার জীবনের সারসত্তা। তার সাহচর্ষের 
মধুর ও উজ্জ্বল প্রভাবের দ্বারা যদ্দি আমার জীবন লালিত ও আলোকিত ন1 হয় 
তাহলে আমি আর বাঁচতে চাই ন1। আমি মৃত্যুভয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাব 
না; আমি এখানে থেকেই মৃত্যুদণ্ড সহ করব। তান! করেযদি আমি এখান 

থেকে পালিয়ে ষাই তাহলে সেটা! আমার নিজের জীবনকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া 

হবে! . 
প্রোটিয়াস ও লঙ্গের প্রবেশ 

প্রোটিয়াস। যাও যাও ছোঁকর!, তাকে খুঁজে বার করো। 



দ্নিটু জেপ্টলমেন অফ ভেরোনা ৬১৯ 

লন্স। কই, আছেন হো! 
প্রোটিয়াস। কিছু দেখতে পাচ্ছ? 
লন্স। তাকেই আমরা খু'জছি। কিন্তু যাকে আমরা খুঁজছি সেই 

ভ্যালেণ্টাইনকে ত দেখছি । 

প্রোটিয়াস। ভ্যালেপ্টাইন? 
ভ্যালেপ্টা। না। 

প্রোটিয়াস। কে তাহলে? তার প্রেতাত্মা ? 

ভ্যালেন্টা। না, তাও নয়। 

প্রোটিয়াস। কি তাহলে? 
ত্যালেপ্টা। কিছুই না। 
লন্স। কিছুই না কি কথা বলতে পারে? আমি গুর গায়ে আঘাত করে 
দেখব? ৃ্ 

প্রোটিয়াস। কার গায়ে আঘাত করবে? 
লন্দ। কারো গায়ে না। 

প্রোটিয়াস। শয়তান চুপ করো, থাম। 
লন্স। না স্যার, আমি কোন কিছুকেই আঘাত করব না। আমি মাপ 

চাইছি-_ 
প্রোটিয়াস। আমি বলছি চুপ করো। বন্ধু ভ্যালেন্টাইন, একটা কথা 

আছে। ্ 

ভ্যালেন্টা। ছুঃসংবাদের গুরুতর আঘাতে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় এমনভাবে 

স্তব্ধ হয়ে গেছে ষে আমি কোন কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। কোন ভাল 

খবরও শুনতে পাচ্ছি না । 

প্রোটিয়াস। তাহলে সে খবর আমার এক মৌন নীরবতার মধ্যে ভবে 
রাখব। কারণ সে খবর খুবই খারাপ। খুবই কর্কশ শোনাবে তোমার 

কানে। 

ভ্যালেন্টা। সিলভিয়া কি মারা গেছে? 

প্রোটিয়াস না ভ্যালেন্টাইন । 
ভ্যালেপ্টী। না ভ্যালেন্টাইন, তবে কি পবিত্র সিলিভিয়া আমাকে ত্যাগ 

করেছে? 
প্রোটিয়াস ন! ভ্যালেন্টাইন । 
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ভ্যালেন্টা। ন1 ভ্যালেন্টাইন, তবে কী তোমার দুঃসংবাদ? 

লন্স। স্তার, আপনার নিবাসনদণ্ড ঘোষণা করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। 

প্রোটিয়াস। তুমি এখান থেকে, সিলভিয়ার কাছ থেকে এবং তোমার 
বন্ধর কাছ থেকে নির্বাসিত হয়েছ__এইটাই হচ্ছে খবর । 

' ভ্যালেন্টা। হায়, এ দুঃসংবাদ আমি আগেই ছুনেছি। এর বেশী শুনলে 

আমি মুছিত হয়ে পড়ব। আচ্ছা সিলভিয়া কি এখবর শুনেছে? 

প্রোটিয়াস। এই জম্মঙ্কর দুঃসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার অশ্রর মহাসমুজ 
হতে কতকগুলি মুক্তাবিন্দ্র বেরিয়ে এসে ফুটে উঠেছে তার চোখে, শ্্ধ হয়ে 

আছে এক সকরুণ আবেদনে । তারপর তার ক্রুদ্ধ পিতার কাছে নতজানু হয়ে 

মোমের মত তার শুভ্র নিটোল হাত দুটোকে জড়ে। করে কত অনুনয় বিনয় 

করল। কিন্তু তার কৌন কাতর দীর্ঘশ্বাস বা আর্ত আবেদন নিব্দেন ৰা 
অশ্রর রূপালি বিন্দু তার নির্দয় হদয়কে বিদ্ধ বা বিচলিত করতে পারেনি । 

তবে এটা ঠিক, ভ্যালেন্টাইন যদি সত্যি সত্যিই নির্বাসিত হয় তাহলে সে 

মারা যাবে। আবার এদ্দিকে তোমার মুক্তির জন্য সিলভিয়ার কাতর মিনি 
শুনে ডিউক এত রেগে গেছেন যে তিনি তাকে নানারকমের ভীতি প্রদর্শন 
করে কারাগারে বন্দী বরে রাঁখার আদেশ দিয়েছেন । 

ভ্যালেন্টা। আর না। এই ধরণের আর একট! কথা বললেও আমার 
জীবন আর বাঁচবে না। আর যদি বলবে ত আমার মৃত্যুকালীন সঙ্গীন্ক 

আমার মুত্যুর আগেই শুনিয়ে দাও । 
প্রোটিয়াস | দেখ, যা অমোঘ অপরিহার্য তার জন শোক করে কোন লাত 

নেই। তুমি শোক করে কিছুই করতে পারবে না। কালই সৰল ভাল 
মন্দের জনক এবং পালক । বরং এখন যদি তুমি সব সহ করে যাও তাহলে 

কালক্রমে এর পরিণাম ভাল হতে পারে। তুমি এখানে জোর বরে-থাকলে 

তুমি তোমার প্রিয়তমাকে দেখতে পাবে না, উপরন্ত তোমার জীবন অকালে 
হারাতে হবে। আশাই হচ্ছে প্রেমের প্রাণশক্তি; সেই আশাকে বুকে 
করে চলে যাও এখান থেকে। সেই আশার সাহায্যেই লড়াই করে যাও 
হতাশাব্যঞ্কক ঘত সব দুশ্চিন্তার সন্বে। তুমি চলে গেলেও তুমি এখানে 
আর না থাকলেও তোমার চিঠিত এখানে আসতে পারবে। তুমি আমাকে 
চিঠি লিখবে, আমার নামে লেখা তোমার সে চিঠি আমার মাধ্যমেই গিয়ে 
পৌঁছবে তোমার প্রিয়তমার ছুণ্ধশুত্র বুকে। এখন আর কোন অন্যোগ 
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অভিযোগ করার সময় নেই। চল, আমি তোমায় এই শহরের তোরণদ্বার 
পর্যস্ত পৌছে দেব। তোমার নিজের জন্ত না হলেও তোমার প্রিয় তমা 
সিলভিয়া আর আমার জন্যেও অন্ততঃ তোমায় বাচতে হবে আর সেই জনেই 
হোমায় যেতে হবে। 

ভ্যালে্ট।। আমার অনুরোধ বাখো লন্স১ঁ আমার চাঁকরটাকে দেখতে 

পেলে তাকে খুব তাঁড়াতাঁড়ি উত্তর ফটকে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য পাঠিয়ে 
দিও | | 

প্রোটিয়াস। যাও, তাকে খৃ'জে বার করো । এস ভ্যালেন্টাইন । 

ভ্যালেন্টা। হায় আমার প্রিয়তমা সিলভিয়া, হায় হতভাগা ভ্যালেন্টাইন। 
(প্রোটিয়াস ও ভ্যালেন্টাইনের প্রস্থান ) 

লদ্ম। লোকে বলে আমি নাকি নীব্টে মূর্খ । কিন্ত তবু আমার এটুকু 
বোঝার মত ক্ষমতা আছে যে আমার মনিব এক ধরণের পাজী লোক । 

ক্যা, পাঁজী নয় ত কী! কারণ তিনি নিজেরটা বেশ বোঝেন, কিন্তু এটা 

জানতে পারেননি যে আমি প্রেমে পড়েছি। কিন্তু তিনি জানুন আর নাই. 
জনন, আমি সত্যিই প্রেমে পড়েছি এবং একজোড়! শক্তিশালী ঘোড়া 
একদঙ্গে টানলেও এ প্রেমকে তুলে ফেলতে পারবে না আমার মন থেকে। 

আমি কাকে ভালবাসি তাও তিনি জানেন না। অথচ আমি একটা 

মেয়েকে ভালবাসি । কিন্তু কোন মেয়েটাকে ত আমি বলব না। তবে 

মেয়েটা একটা গোয়ালিনী। তবে মেয়েটা! ঠিক কুমারী নেই, কারণ তার 
সম্বন্ধে অনেক বদনাম শোনা যাচ্ছে । তবে মেয়েটি তার মনিবের ঝিগিবি 

করে। তার অনেক গুণ আছে, একজন খুষ্টানের যা যা থাকা দরকার তা 

দব আছে তার মধ্যে। এই যে কী একটা লেখ! রয়েছে তার সম্বন্ধে 

( একটা কাগজ টেনে): সে অনেক ছুধ ছুইতে আর বইতে পারে। 

কেন, ঘোড়াতেও ত বইতে পারে। হ্য, ঘোড়াতে বইতে পারে। কিন্ত 

দুধ দুইতে পারে না। সে খন তার ফর্সা পরিচ্ছন্ন হাত দিয়ে দুধ দোয় 
তখন তাকে নিশ্চয়ই ভাল লাগে আর এটা তার মত কুমারী মেয়ের পক্ষে সত্যিই 

একটা বড় গুণ, মিটি গুণ। 
্পীডের প্রবেশ 

ম্পীড। কি করছ মাননীর ক্স! তোমার প্রভুর খবর কি? 

লক্দ। কি বললে আমার মান্টারের শিপ আর তার মানে ত আমার মনিবের 
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জাহাজ। জাহাজ আছে সমুদ্রে । 

স্পীড । তোমার সেই পুরনো বদ অভ্যাস এখনো যায়নি। তুমি সব 
সময় যে কোন কথাকে অর্থে নাও। তোমার হাতে ওটা! কিসের কাগজ? কি 

থবর আছে ওতে? 

লন্স। খবর খুব কালো আর খারাপ। এত খারাপ খবর কখনে! 

শোননি । 

স্পীড। কিন্তু কালো কেন? 

লন্স। কেন, কালির মতই কালো৷। 
স্পীড । দাও ত, পড়ে দেখি। 

লন্স। ধিক তোমার মোট! মাথায় । তুমি তা পড়ে বৃঝতেই পারবে না। 

স্পীড। তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আমি পড়তে পারি। 

লন্স। ঠিক আছে, আমি তোমায় পরীক্ষা করব । আমায় বলত, কে তোমায় 
জন্ম দিয়েছিল? 
স্পাড। কে আবার, আমার ঠাকুরমার ছেলে । 

লক্স। গবেট মৃর্থ বাউগ্ুলে। তোমার ঠাকুরমার ছেলে। এর দ্বারাই প্রমাণ 
হচ্ছে তুমি পড়তে পারবে না । 
স্পাড। দ্বাও ত দেখি বোকারাম, কাগজট। দাও। কাগজটাতে পরীক্ষা 

করো। 

লন্স। ( কাগজট৷ দিয়ে ) নাও, সেণ্ট নিকোলাসের মত দ্রুতগতিতে পড় । 

স্পীড। (পড়তে লাগল ) সে দুধ দুইতে পারে। 

লম্স। হ্যা, হ্যা, তা পারে। 

স্দাড। আর এক দফা, সে মদ তৈরি করতেও পারে । 
লঙ্স। বাঃ বলতে ইচ্ছে করছে যে ভাল মদ তৈরি করতে পারে সে যেন বেচে 

থাকে। 

স্পীড। আর এক দফা, সে সেলাই করতে পারে। 
লন্স। তাই নাকি? 

স্পীভ আরো আছে, সে বৃনতে পারে। 

'লন্স। মেয়েট! যখন মোজা বুনতে পারে তখন তাকে বিয়ে করতে ভাবনা 

কি? 
স্পীড জপ এক দফা, সে আবার ধোয়। মোছার কাজও করতে পাবে। 
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বান্স। বাঃ বেশই ভাল গুণ, তাহলে সে নিশ্চয়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে এবং 
তাকে ধৃতে হবে না । 

স্পীাড। আর এক দফা সে চরকায় সুতো কাটতে পাবে। 

লম্ম। তাহলে আমি গোটা পৃথিবীটাকে চরকায় চড়িয়ে ঘোরাতে পারি। 

স্পীড । আর এক দফা, তার আরও অনেক অজান| নামহীন গুণ আছে। 

লক্স। তাহলে সে সব গুণ অবৈধ গুণ, কীরণ ওই সব গুণংলো তাদের 
বাবাদের নাম জানে না, আর তাদের নিজেদেরও নাম নেই। 
স্পীড । এবার তার দোষগুলে। দেখ । 

লক্স।' তার গুণগুলোর পরেই ত থাকবে তার দোষগুলো। 

স্পীড। তার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আছে, সুতরাং তাকে খালি পেটে চুম্বন করা 

চলবে না। 

লন্স। ঠিক আছে, এর প্রতিকার হচ্ছে ভর্তি পেটে চুম্বন করা। তারপর? 
স্পীড । তার মুখের ভিতরটা বেশ মিটি । 

লন্স। তার নিঃশ্বাসটা খারাপ বলেই হয়ত মুখের ভিতরটা খারাপ । 

স্পাড। আর এক দফা, সে ঘুমোতে ঘুমোতে কথা বলে। 
লম্স। তাহলে নিশ্চয় কথ! বলতে বলতে ঘুমোবে না । 

স্পীড। আর এক দফা, সে খুব আস্তে কথ! বলে। 
লন্স। এটাকে যে দোষ বলে ধরে সে হচ্ছে একটি শয়তান। আন্তে কথা 
বলাটাই ত মেয়েদের একমাত্র গুণ। আমি বলছি এই দফাটাঁকে 
তুমি দোষের তালিক থেকে কেটে দিয়ে গুণের তালিকার ওপরে বসিয়ে 

দাও । 

স্পাড। আর এক দফা, সে খুব অহঙ্কারী: 
লন্স। এটাও দোষের তালিকা থেকে বার করে দাও। কারণ এটা হচ্ছে 
আদি নারী ঈভের কাছ থেকে পাওয়া; স্থতরাং এ অহঙ্কার দোষের হলেও তার 
থেকে সে মুক্ত হতে পাবে না। 

্পীড। আর এক দফা, তার দাত নেই। 

লন্ম। আমি তীও গ্রাহ করি না। আমার দীত না থাকলেও ক্ষতি নেই, 
কারণ আমি রুটির ছিলকেগুলো ভালবাসি । রর 
স্পাড। আর এক দফা, তার দাত না থাকার জন্য লোকে তার খুব 
নিন্দে করে। 
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লন্স। তার দাত না থাকার সবচেয়ে ভাল দিক হলো এই যে সে কামড়াতে 

পারবে না। 

শ্পাড। আর এক দফা, সে প্রায়ই তার হাতে তৈরি মদের প্রশংসা কবে। 

লন্স। তার মদ যদ্ধি সত্যিই ভাল হয়, তাহলে আলবৎ সে তার প্রশংসা 

করবে, সে যদি না করে ত আমি করব। ভাল জিনিসের অবশ্ঠই প্রশংসা 
করতে হবে । ৰ 

ম্পাড। আন এক দফা, সে খুব আম্তব্যয়ী। 

লম্ম। কিন্ত জিবের দিকে সে কিছুতেই বেশী খরচ করতে পারবে ন, কারণ 
লেখা আছে সে কথা খুব আন্তে বলে। আর টাকার দিক থেকেও বেশী খরচ 

করতে পারবে ন', কারণ টাকাব থলের মুখ আমি তাকে খুলতে দেব ন।। 

তবে অবশা একট 1 জিনিস, যদি সে বেশী খরচ বাজে খরচ করে তাহলে আমি 

কিছু করতে পারব না । যাই হোক, বল তারপর কি আছে? 

স্পীড । আর এক দফা, তার বৃদ্ধির থেকে চুল বেশী আছে। আবার তার 

চুলের থেকে দোষ বেশী, আবার তার দোষের থেকে টাকা বেশী আছে। 
লঙ্স। থাম থাম।. আমি তাকে বিয়ে করবই। সে আমারই। সে 
একশোবার আমার, বিশেষ করে শেষ দেৌঁষট'র জন্য। শেষটা আর একবার 

পড় ত। 

স্পীড । দফা, তার বৃদ্ধির থেকে চুল বেশী__ 

লন্স। বৃদ্ধির থেকে চুল বেশী। তা হতে পারে। আমি তা প্রমাণ করে 

দেব। যেমন ধর. নুনের থেকে হনেন পার ঢাকনাটা নোনতা বেশী। 

তার মাঁধার বৃদ্ধিটা তার চুল দিয়ে ঢাকা আছে; সুতরাং তার বৃদ্ধির থেকে 

চুল বেশী হবেই। পৃথিবীতে সব বড়রাই এমনি করে ছোটদের চেকে রাখে, 
আচ্ছন্ন করে রাখে। এর পর কি? ্ 
শ্পীড। আবার তার চুলের থেকে পৌষের সংখ্য! বেশী। 
লন্দ। এটা ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার । না, ওট1 তাহলে বাদ দিয়ে দাও । 

স্পীড । আবার তার দোষের থেকে টাকার সংখ্যা বেশী, ধনসম্পদ্দের 
পরিমাণ বেশী। 

লন্স। বাঃ তাহলে ত তার টাকার জন্তেই দৌষগুলো সব গুণ হয়ে যাবে। 

তাহলে আখি তাকে বিয়ে কন্ধবই, অবশ্য যদ আমাদের মিল হয়। আর 
সে মিল হওয়াটাও এমন কিছু অলম্ভব নয়। 



দি টু জেন্টলমেন অফ ভেবোনা ৬২৫ 

স্পীড । এরপর কি? 
লন্স। এর পর আমি তোমায় একট! খবর দিচ্ছি । তোমার মনিব উত্তর ফটকে 

তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে । 

স্পীড । আমার জন্যে ? 

লন্স। হ্যা তোমার জন্যে । তবে তুমি কে? তোমার থেকে একজন ভাল 
লোকের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন । | 
স্পাড। আমি কি এখন তার কাছে যাব? 
লম্দ। যাবে মানে, ছুটতে ছুটতে যাবে। কারণ সেখানে যেতে তোমার এত 
দেবি হয়ে গেছে ষে এখন গেলে কোন কাজই হবে না । 
স্পীড। 'কেন তাহলে আমায় আরো আগে বলনি? চুলোয় যাক তোমার 
প্রেমপত্র । ( প্রস্থান ) 

লন্স। এবার আমার চিঠি পড়ার জন্য মজা দেখবে । পাজী বদমাস ছোকরা 
পরের গোপন কথায় তোর নাক গলাবার দরকার কি? আমি ওর পিছু পিছু যাব। 

ওর দেরি হওয়ার জন্য কি শান্তি পায় তা দেখব। 

দ্বিতীয় দ্বশ্। ডিউকের প্রাসাদ । 

ডিউক ও থুরিওর প্রবেশ 

ভিউক। স্যার থুরিও, সে তোমায় ভালবাসবে না বলে আর ভয় কোর না, কারণ 

ভ্যালেন্টাইন এখান থেকে চিরতরে নিবাসিত। 

থুরিও। তার নির্বাসনের পর থেকে ও আমাকে আরে বেশী ঘ্বণ! করছে। 

আমাকে তার কাছে যেতে নিষেধ করেছে এবং আমার বিরুদ্ধে নাকি বলেছে, 

আমিই চক্রান্ত করেছি তাকে পাবার জন্য মবিয়া হয়ে। 

ভিউক। প্রেমের স্বৃতি হচ্ছে বরফের পৃতুলের মতই দুর্বলা। এক ঘণ্টা আগুনের 
সামনে থাকলে গলে গলে জলে মিলিয়ে যায় সে স্থ্তির আকটার। আর এক 
সময় দাও, দেখবে তার মনগড়া! বরফের পুতুলটা! গলে জল হয়ে গেছে এবং 

ভ্যালেন্টাইনের কথা মে একেবারে ভুলে গেছে । 

প্রোটিয়াসের প্রবেশ 

কি খবর স্যার প্রোটিয়াস। আমাদের ঘোষণা অনুসারে তোমার দেশবাসী এখন 

চলে গেছে ত? 

প্রোটিয়াস। হ্যা স্টার চলে গেছে । 
ডিউক । আমার মেয়ে কিন্ত তার চলে ঘাওয়ার জন্য খুব দুঃখ করছে। 

১----৪৩ 
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প্রোটিয়াস। কিছুকাল পরে সে ছুঃথ চলে যাবে। 

ভিউক। আমিও তাই মনে করি। কিন্তু থুরিও তা বিশ্বাস করে না। প্রোটিয়াস 

তোমার সম্পর্কে আমার একটা বড় ধারণ! আছে। কারণ তৃমি একটা ভাল কাজ 
করেছ। তোমার সঙ্গে কথ! বলেও আমি আনন্দ পাই। 

প্রোটিয়াস। আমি ষদদি আপনার প্রতি অন্ুরক্ত না থাকতে পারি তাহলে আমার 

যেন মৃত্যু হয়। 
ডিউক। তুমি জান, স্যার থুরিওর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছা আমার 
কতখানি । 

প্রোটিয়াপ। আমি তা জানি স্যার | 
ডিউক। আর এটাও তোমার অজানা! নেই ষে আমার মেয়ে আমার ইচ্ছাপুরণে 

কি রকম বাধা দিচ্ছে। 

প্রোটিয়াস। ভ্যালেন্টাইন যখন এখাঁনে ছিল সে তখন বাধা দিচ্ছিল। 
ডিউক। এখনো সে অন্যায়ভাবে এবং জেদের সঙ্গে তাই করছে । আমবা চাই 

সে .ভ্যালেন্টাইনকে ভুলে গিয়ে সে থুরিওকে ভালবাস্থক, কিন্তু সে তার উ্টে! 
করছে। 
প্রোটিয়াস। এ বিষয়ে সবচেয়ে ভাল উপায় হলো, তিন/ট বিষয়ে ভ্যালেপ্টাইনের 
নিন্দা করা । ওর কাছে বলতে হুবে ভ্যালেন্টাইন মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ আর শীচু 
বংশোদ্ভত। এই তিনটি জিনিস খুবই দ্ব্ণা করে । 
ডিউক । কিন্তু সে মনে করতে পারে একথা তার প্রতি ঘ্বণাবশতই বলা 

হচ্ছে। 

প্রোটিয়া । তা তিনি মনে করতে পারেন, কিন্তু যদি তার কোন শত্রু দে কথা 

বলে; স্ৃতরাং একথা তাকে দিয়েই বলাতে হবে যাকে উনি ভ্যালেন্টাইনের বন্ধু 
বলেই জানেন। 
ডিউক। তাহলে তোমাকেই সে নিন্দার কাজট! করতে হবে। 

প্রোটিয়াদ। কিন্তু আমি তা করতে পারব না স্তার। বিশেষ করে বন্ধুর বিরুদ্ধে 
নি কর! কোন ভদ্রলোকের পক্ষে সত্যিই একট! হীন কাজ । 
ডিউক। একদিন তুমি তাকে ভাল কথা বলেছিলে কিন্তু তাতে কোন কাজ 

হয়নি, আর আজ তার নিন্দা করলেও তার কোন ক্ষতি হবে না। স্থতরাং 

কোন বন্ধুর অনুরোধে যদি সে কাজ করো তাহলে সেট। এমন কোন দোষের 

হবে না। পু 
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প্রোটিয়াস। আপনার কথাই মেনে নিলাম স্তার। কিন্তু আমি যদি তার নিন্দাই 
করি আর সেই নিন্দাবাদের ফলে ভ্যালেন্টাইনের প্রতি তাঁর ভালবাসার জোত 

যদি স্তব্ধ হয়ে ষায় চিরতরে তাহলে এর মানে এই নয় যে তিনি স্যার থুরিওকে 
ভাঁলবাসবেন। 

থুরিও। তাহলে একট! কাজ করুননা স্তার। স্তার ভ্যালেপ্টাইনের নিন্দা 
করে তার উপর থেকে ওর ভালবাসাটাকে যেমন সরিয়ে নিয়ে আসবে, সে 
ভালবাসাকে বাইরে এলোমেলোভাবে বুথ ঘবরতে না দিয়ে আমার এঞশংস! করে 

আমার উপর নিবদ্ধ করুন না। আমার প্রশংসা একটু বেশী তাঁর কাছে করলেই 
তা ঠিক হবে। 

ডিউক। হ্যা প্রোটিয়াস, এ ব্যাপারে আমাদের পুর্ণ আস্থা আছে তোমার 
উপর। ভ্যালেন্টাইনের কাছ থেকে আমর। জানতে পেরেছি তুমি 

আগেই প্রেমের শপথবাকোর দ্বারা আবদ্ধ হয়ে আছ এবং হঠাৎ তোমার 

মনের পরিবঙন করে বিদ্রোহ করতে পাবে না তোমার প্রেমের বিরুদ্ধে। 

এই কারণেই তোমাকে আমরা সিলভিয়ার কাছে যেতে দ্রেব এবং তার 

সঙ্গে নিজনে তুমি কথা বলার স্থুযোগ পাবে। সে এখন ছুঃখে বড় ভারাক্রান্ত ও 

বিষগ্ন হয়ে আছে। তোমার বন্ধু কথা মনে করেই খুশি হবে তোমাকে দেখে। 
আর তার ফলে সহজেই তুমি তোমার প্রভাব বিস্তার করে তার মন মেজাজের 
পরিবর্তন করতে পার য।তে ভ্যালেন্টাইনকে দ্বণা করতে পারে এবং সেই সঙ্গে 

আমার প্রিয় বন্ধু,.ক ভালবাসতে পাবে । 

প্রোটিয়াস। আমি যতদুর পারব তা অবশ্ঠই করব। তবে স্যার থুবিও, 
আপনি সেরকম চটপটে এবং তীক্ষ বৃদ্ধিসম্পন্ন নন। আপণার মনোবাঞ্থ 
পূর্ণ করার জন্য আপনাকে কিছু সনেট লিখতে হবে। আপনার কামনার 
অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সব সনেটে থাকবে কিছু ভাল ভাল শপথ আর 

প্রতিশ্রুতি । 

ডিউক । হ্যা । কিন্ত তার জন্য ত ঈশ্বরদ্ত্ত কবিপ্রতিভার দরকার । 
প্রোটিয়াস। আপনি বলুন যে ত্বার সৌনধের বেদীতলে আপনি আপনার 
অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস ও অন্তঃকরণ সব বিসঞ্জন দেবেন। আপাঁন যখন লিখবেন 

আপনার কালি শুকিয়ে যেতে না যেতে চোখের জলে ভিজিয়ে দেবেন সে 

কবিতার কাগজ। একটা কবিতা শেষ হতে ন৷ হতে আর একটা কবিতা 

ঠিক সেই ধরণের লিখে ফেলবেন। মনে রাখবেন, অরফিয়াসের বাঁশির 
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হুর গীতিকবিতার বাণীর সংস্পর্শেই সমৃদ্ধ” হয়ে উঠেছিল এতদ্বর। কবিতার 

সোনালি স্পর্শই ইস্পাত ও প্রত্তরকঠিন হৃদয়কেও গলিয়ে দেয়, হিংশ্র বাঘকে 
পোষ মানায়, মরুভূমিতে বিরাট লেভিয়াথানকেও হিংসা ভুলে বালির উপর 
নাচতে বাধ্য করে। শোকগাথাসদ্বশ কিছু কবিতা লেখার পর মৃত্যুর মত 
স্তব্ধ ও গভীর বাত্রিতে কিছু করুণ নুরের সঙ্গীতে তার শোবার ঘরের জানালার 

ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেবে । এতে যদি তুমি তাকে লাভ করতে না পার তাহলে 

আর কিছুতেই পারবে না। 

ডিউক । তোমার এই সব কলাকৌশল থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে তুমি প্রেমে 
পড়েছ। | 

থুরিও। আমি আজ রাত্রিতেই আপনার এই উপদেশ কাজে পরিণত 

করব। সুতরাং হে আমার পরামর্শদাতা বন্ধু প্রোটিয়াস, আমার সঙ্গে 
একবার চলুন। বেশ ভাল গান বাজাতে পারে এমন কিছু লোককে 

বাছাই করে নিতে হবে। আমার কাছে একটা সনেটও আছে, সেটা 

পরে পাঠাব। 

ডিউক । তাই যাও তোমরা। 
প্রোটিয়াস। নৈশভোঁজনের পর আমর! আপনার জন্য অপেক্ষা করব। তারপর 
আমাদের পরবর্তী কর্মস্থচী ঠিক করব। 
ডিউক। এখন তোমরা! যাও। আমি তোমাদের জন্য তখন অপেক্ষা করব। 

( সকলের প্রস্থান ) 

পঞ্চম অঙ্ক 

প্রথম দ্ৃশ্ত। মাঞ্চুয়ার সীমান্তবর্তা অঞ্চল। অর্গ্য। 
"কয়েকজন দন্থ্যর প্রবেশ 

১ম দহ্থা। বন্ধুগণ, ঠিক হয়ে দাড়াও, আমি দেখতে পাচ্ছি একজন যাত্রী 

আসছে। 
২য় দস্থ্া। দশজন হোক না কেন, ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর, ভয় করবে না। 

( ভ্যালেন্টাইন ও স্পীডের প্রবেশ ) 

ও দহ্যা। দীড়াও এবং ৰা কিছু আছে আমাদের দিয়ে যাও, তা না হলে আমরা 

আমাদের ঝাঁইফেল দিয়ে তোমাদের বসিয়ে দেব জোর করে। 
স্পীড | শ্যার, আমরা এবার গেলাম। এরা হচ্ছে সেই সব দুরৃত্ত শয়তান, সব 

পথিকরাই যাদের ভয় করে। 
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ভ্যালেপ্টা। বন্ধুগণ_- 

১ম দন্য। 9 কথায় কোন ফল হবেনা স্যার, আমরা আপনার শত্র। 

২য় দঙ্ু। চুপ করো, উন্নি কি বলেন শুনব। 
৩য় দন্্যু। আমিও শুনব, আমার দাঁড়ি ছু'য়ে শপথ করে বলছি। কারণ ওঁকে 

দেখে সত্যিই ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে । 
ভ্যালেপ্টা। তোমরা জেনে রাখ, আমার কাছে ধনরত্ু কিছু নেই ; আমি এক 

ভাগ্যবিড়ম্বিত বিপদগ্রস্ত মানুষ । আমার কাছে ধনরতু বলতে যা আছেতা 

হচ্ছে এই মলিন পোষাক, সে পোষাক যদ্দি এখানে কেড়ে নাও আমার দেহ থেকে 

তাহলে তা নিতে পার। 

২» দত্্য। কোথায় যাবেন আপনি ? 

ভাগলেন্টা। ভেরোন] । 

১ম দস্থা। কোথা থেকে আসছেন ? 

ভ্যালেন্টা। মিলান থেকে । 

৩য় দস্থ্য। সেখানে কি অনেকদিন ছিলেন? 

ভালেন্টা। ষোল মাস সেখানে ছিলাম এবং নিষ্ঠুর ভাগ্যের কুটিল বিধাণ এভাবে 

আমাকে বিপরধস্ত করে না ফেললে আমি আরও থাকতাম সেখানে । 

১ম দক্থ্যু । সে কি, আপনি সেখান থেকে নির্বাসিত হয়েছেন ? 

ভ্যালেন্টা। হ্্যা। আমি নির্বাসিত হয়েছি 

খয় দস্থ্য। কোন অপরাধে? 

ভ্যাল্টো। সে এমনই এক অপরাধ যাঁব কথ! বলতে গেলে ব্যথা লাগবে 

আমার মনে। আমি একজন লোককে খুন করেছিলাম, যাঁর জন্য আজও 

অনুতাপ ভোগ করি অথচ আমি তাকে সামনাসামনি লড়াই করেই হত্যা 

করি। কোন অন্যান্স সুযোগ বা বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা তাকে আমি 

মারিনি। 

১ম দস্থা। তা যদি হয় তাহলে অনুতাপ করবেন না কখনো । শুধু এই সামান্য 

অপরাধের জন্য নির্বাসিত হয়েছেন আপনি ? 

ভ্যালেটা। হ্যা, আর এই শাস্তির জন্য আমি খুশিই হয়েছি। 

২য় দন্থ্য। আপনাদের জিব আছে ত? . 

ভ্যালেন্টা। সেদিক দিয়ে আমাদের ভ্রমণটা খুবই সুখের হয়েছে কথায় কথায় ণ 

তা না হলে আমাদের খুবই কষ্ট হত। 
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৩য় দন্টা। বরবিনহুডের সেই মোটা ফ্রায়ারের মত এর গালপাট্টা রয়েছে। 

আমাদের এই বন্য জীবনে উনিই আমাদের নেতৃত্ব দান কন্নতে পারেন। 

স্পীড | অনিব, ওদের দলে ভিড়ে যান। এটা চৌর্যবৃত্তি হলেও এতে বেশ সম্মান 
আছে। 

ভ্যালেন্টা। তুমি চুপ করো শয়তান । 
২য় দস্থ্য। আচ্ছা আমাদের একট| কথ! বলুন, আপনার হারাবার মত কিছু 

আছে? | 
ভলেপ্টা। একমাত্র আমার ভাগ্য ছাড়া আর কিছু আমার হারাবার 

নেই। 

ওয় দহ্া। তাহলে জেনে রাখুন, আমাদের মধ্যে অনেকেই ভদ্রসস্তান । যেন 

কতকগুলি উদ্দাম যুবক কয়েকজন ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গ থেকে হঠাৎ ছিটকে 

বেরিয়ে এসেছে । আমি এসেছি ভেরোন! থেকে নির্বাসিত হয়ে । সেখানকার 

ডিউকের আত্মীয়া এবং উত্তরাধিকাবিণী একটি মেয়েকে চুরি করে নিযে পালিয়ে 

যাবার অপরাধে নির্বাসিত হয়েছি আমি । 

২য় দক্থ্ু। আর আমি একজন ভদ্রলোকের জন্য নির্বাসি ত হয়েছি মাঞ্চুয়া 

থেকে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ভদ্রলোকের বৃকে ছুরি মেরেছিলাম আমি। 
১ম দক্থ্য। আমি৭ এসেছি এই ধরণের কোন এক অপরাধ করে। যাতে 

আপনি বুঝতে পারেন কেন আমরা এই বন্য জীবন যাপন করছি সেই উদ্দেশ 
আমরা আমাদের অপরাধের কথাগুলো সব বললাম । আর এই জন্যে বললাম 
ষে আপনার চেহারা ভালঃ আপনার কথাবাত। ভাল, আপনার ভাষাজ্ঞান আছে-_ 

যে সব গুণ আমাদের মধ্যে নেই । 
২য় দস্থ্য। যেহেতু আপনিণ্ড আমাদের মত নির্ব'সিত হয়েছেন সেই হেতুই আর 

কাউকে না বলে আপনাকে বলছি একথা--আপনি কি আমাদের নেতা হতে বাজী 

আছেন? প্রয়োজনকেই একমাত্র ধর্মজ্ঞান করে এই বনে আমাদের সঙ্গে বাস 

করতে রাজী আছেন কি? 

ওয় দস্থা। কি বলছেন, আপনি আমাদের সঙ্গী হবেন? বলুন হ্যা এবং আমাদের 

নেতা! হয়ে যান। আমরা আপনাকে আমাদের দলনেতা হিসাবে রাজার মত শ্রদ্ধা 

করব এবং আপনার দ্বারহি চালিত হব। 
১মদস্থ্য। যদি আমাদের প্রস্তাবে আপনি সম্মত না হন তাহলে আপনার মৃত্যু 

অনিবার্ধ. 
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য় দন্থ্য। আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আপনি আর বাচতে 
পারবেন না । 

ভ্যালেন্টা। আমি তোমাদের প্রস্তাব মেনে নেব এবং তোমাদের সঙ্গে বাস করব 
কিন্তু একটা শর্তে । কোন গরীব পথিক ব৷ চটুলদর্শন কোন নারীর উপর তোমরা 

কোন অত্যাচার করবে না। ্ 

ওয় দস্থ'। না” আমরা এধরণের নীচ কাজকে ঘ্বণা! করি। এখন চলুন আমাদের 
সঙ্গে। আপনাকে আমাদের নাবিকদের কাছে নিয়ে ধাব। সেখানে গিয়ে আমরা 

যে সব ধনবত্ব পেয়েছি সব দেখাব । এখন থেকে সে সব আপনাব জিন্মাতেই 
গচ্ছিত থাকবে। ( সকলের প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় দ্বশ্য | যিলান। ডিউকের প্রাসাদের বহির্ভাগ । 

সিলভিয্ার ঘরের জানালার নিম্ে । 

প্রোটিয়াসের প্রবেশ 

প্রোটিয়াস। এর আগেই আমি ভালেন্টানের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে পড়েছি । 

এবার থুবিওত্ প্রতিও অন্গায় করলাম । তার প্রেমিকার কাছে তার 

প্রশংসা করতে গিয়ে আমি আমার নিজের প্রেমই নিবেদন করে 

বসলাম। কিন্তু সিলভিয়া এত হ্ুন্দরঃ এত সৎ এবং এত পবিত্র ষে 

আমার অবৈধ প্রেমের উপহার গ্রহণ করে নিজেকে কলুষিত করে তোলেনি 
এখনো । যখন আমি তার কাছে আমার অকুঠ আত্মসমর্পণের কথ! বলি, 
তখন সে আমার বন্ধুর প্রতি আমার অবিশ্বস্ততার কথা বলে আমাকে 
আঘাত দেয় যখন আ।ম তার সৌন্দর্যের গুণগান ক:র কত শত শপথ 

করে বসি তখন আমায় ভেবে দেখতে বলে কিভাবে আমি আমার শপথ 

ভঙ্গ করছি, কিভাবে আমি আমার প্রেমিক! জ্লিয়ার বিশ্বাসকে আঘাতে 

আঘাতে ভেঙ্গে ফেলছি । তার এই সব বাধা শুধু আমার কেন, ষে কোন 

প্রেমিকের আশার উত্তাপকে একেবারে শীতল করে দ্রেবাঁব পক্ষে যথেষ্ট । তবু 

দুর্বার স্প্যানিয়েল বা একগুয়ে কোন কুকুরের মৃত যতই সে আমার প্রেমকে 

প্রত্যাখ্যান করে ততই অনিবারণীয় হয়ে ওঠে আমার প্রেম এবং মৃগশিশুর মত 

চার ইচ্ছার উপর চাপ দিতে থাকে। 

থুরিও ও গীতবাদকদের প্রবেশ 

এই ষে থুরিও এসে গেছে । এখন তার জানালায় উঠে গিয়ে কিছু সাদ্ধ্যকালীন 

গান শোনাতে হবে। 
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থুবিও। কি খবর স্যার প্রোটিয়াস, আপনি আমাদের আগেই চলে 
এসেছেন। 

প্রোটিয়াস। হ্যা স্যার থুরিও, মানুষ যেখানে পায়ে হেটে চলে যেতে পাবে না 
প্রেম সেখানে হুস্ম হয়ে গুড়ি মেবে চলে যায়। 

থুরিও। কিন্তু স্যার এক্ষেত্রে আপনি ত আর ভালবাসছেন না, তাই শুধোচ্ছি 
আপনি কেন এত আগে এলেন ? 

প্রোটিয়াস। ভাল আমিও বাঁসি বইকি, তা না হলে আমি কি এখানে থাকতাম ? 

কখন চলে যেতাম । | 

থুরিও। কে সে? কাকে ভালবাসেন, সিলভিয়াকে ? 

প্রোটিয়াস। হ্থ্যা স্লিভিয়াকে, তবে আপনার জ্ ' 

থুরিও। ধনবাদ আপনাকে । এখন নাও, তোঁমর] সুর বাজাও । 

কিছু দ্বরে কিশোরবেশী জুলিয়া ও তার বাড়িওয়ালার এবেশ 

বাড়িওয়ালা ওহে আমার ছোকরা অতিথি, তুমি এত বিষগ্ন হয়ে আছ কেন ? 
জুলিয়া । হা আমার বাড়িওয়ালা, আমি যে আনন্দ করতে পাবি না। 

বাড়িওয়ালা । এস আমার সর্পে, আমি তোমাকে খুশি করে তুলবই। আমি 
তোমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে তুমি গান শুনতে পাবে এবং যার 

খোজ করছ, তাকে 'দখতে পাবে। 

জুলিয়া । কিন্তু তার কথ! শুনতে পাব কি * 

বাড়িওয়ালা । হ্যা, তুমি শুনতে পাবে । (গান শোনা যেতে লাগল ) 

স্কুলিয়া। কিন্ত সে তগান। 

বাড়িওয়ালা । শোন শোন । 

জুলিয়া । সেকি ওই সব গায়কদের মধ্যেই আছে নাকি? 

বাড়িওয়ালা । হ্যা কিন্তু চুপ করে শোন। 

গান 

কে নিলভিয়া, জান কি তার, কেন এত নাম ? 

সে যে রূপে গুণে আলো কর! তাই এত স্থনাম। 

অন্তর তার শুচিস্ুন্দরঃ সব দিকে “স খাসা 

দয়া মায়া আছে সেথা, গেেহ ভালবাসা । 

এই পৃথিবীর কোন দেশে এমন মেয়ে নাই 
তাই ত আনি জয়ের মালা, তার গুণগান গাই । 
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বাড়িওয়ালা ৷ কি খবর হে ছোকরা, তুমি কি আগের থেকে আরো বেশী বিষ হয়ে 
গেলে? এখন কেমন লাগছে? গান ভাল লাগছে না? 

জুলিয়া। তুমি ভুল করছ। গাইয়েরাই আমাকে পছন্দ করছে না । 

বাড়িওয়ালা! । কেন হে স্থুন্র ছোকরা ? 

জুলিয়া। কারণ ওরা যে গানটা বাজাচ্ছে তার স্থুর তাল ঠিক হচ্ছে না। 
বাড়িওয়াল। তালগুলে৷ বেহ্ুবো হয়ে গেছে? 

জুলিয়া । না ঠিক তা নয়। তবু তাদের বাজনা এমন ভল হচ্ছে যে অন্তরের 

বীণার তারগুলো ব্যথায় মুচড়ে উঠছে। 
বাডওয়াল।। তোমার বেশ কান আছে : চট করে গান বুঝতে পার। 

জুলিয়া । কিন্তু বানে আমি কালা হলেই আমি ভাল হতাম। চট করে গান 

বুঝতে পাণার জন্যেই অন্তন্টা ভারী হয়ে ওঠে আমার | 

বাডিওয়াল! । আমি দেখছি তুমি গান শুনে মোটেই খুশি হও না। 

জুলিয়া। মোটেই না, বিশেষ করে যখন সে গান দ্রুত লয়ে হয়। 

বাড়িওয়াল! ৷: শোন, এখন গানটা কেমন বদলে গেছে । এখন স্থর্টা বেশ সুন্দব 

শোনাচ্ছে। 

জুলিয়৷। কিন্তু বদলালেও এ স্রুটা ঠিক হয়নি । 

বাড়িওয়ালা । তাহলে তুমি কি চাও এক স্থরই বাজবে ? 

জুলিয়া । আমি সব সময়ই 'এক গান আর এক ক্ুুণ পছন্দ করি। আচ্ছা, 

আমি ষাব কথা বলছিলাম এসই তার প্রোটিয়াস কি প্রায়ই এই ভদ্রমহিলার কাছে 

আসেন? 
বাড়িওয়াল]।| আমাকে তার চাকর লন্স যা বলেছিল, তাই তোমাকে বলেছি। 

উন নাকি মেয়েটাকে খুব ভালবাসেন। | 

জুলিয়া । লন্স কোথায়? 

বাড়িওয়াল৷। সে তার কুকুর খুজতে গেছে। তার মনিবের হুকুম কুকুরটাকে 

নাকি উপহার হিসীবে মেয়েটার কাছে দিতে হবে। 

জুলিয়া। চুপ করো । ওরা এখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। 
প্রোটিয়াস। স্যার থুরিও, ভয় করো নাঃ আমি তোমার জন্য এমন. এমন ভাবে 

গকালতি করব ঘে তুমি আমার বৃদ্ধি ও কৌশলের প্রশংসা! না করে পারবে 

না। 

থুরিও। কোথায় আমাদের আবার দেখা হবে ? 
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প্রোটিয়াস। সেপ্ট গ্রেগরীর কুয়োর কাছে। 

থুরিও। বিদায়। ( থুরিও ও বাদকদের প্রস্থান ) 
উপরতলায় জানালার ধারে সিলভিয়ার আবির্তাব 

প্রোটিয়াস। ম্যাডাম, নমস্কার । 

সিলভিয়া । আপনাদের সঙ্গীতের জন্য ধন্যবাদ । আমাদের মধ্যে কে গান 

করছিল? 

প্রোটিয়াস। আপনি ষদি তাব্র অন্তরের ব্যথার কথ! জানতেন তাহলে তার গলা 

শুনেই বুঝতে পারতেন । 
সিলভিয়া । আমার মনে হয় স্তার প্রোটিয়াস। 
প্রোটিয়াস। হ্যা, স্তার প্রোটিয়াস এবং আপনার অস্থগত ভূতা । 

সিলভিয়!। আপনি কি চান? 

প্রোটিয়াস। আমি আপনাকে পুরোপুরিভাবে লাভ করতে চাই। 
সিলভিয়া । সে হবে এখন। আমার কথা শোন, এখন তুমি বাড়ি গিয়ে 
বিছানায় ঘ্বুমৌগগে । অবিশ্বস্ত, শপথভঙ্গকারী, মিথ্যাবাদী কোথাকার, 

তুমি কি ভেবেছ আমি এমনই চটল প্ররুতির মেয়ে যে তোমার ছলনাময় 
তোষামোদে গলে যাব? বাড়ি চলে যাও, তোমার প্রথম প্রেমের এসঙ্গে 

কিরে যাও। আমি এই রাত্রিতে শপথ করছি তোমার অনুরোধ 

ত কোন দিন রক্ষা করতে পারবই না; বরং তোমার এই অবৈধ 

আবেদনের জনা তোমায় ঘ্বণা করে ষাব। তোমার সঙ্দে কথা বলে এই 

সময়টকু নষ্ট করার জন্য আমার ত এখনই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হচ্ছে 

নিজেকে । 

প্রোটিয়াস। আমি হ্বীকার করছি প্রিয় তমা, আমি 'একটা মেয়েকে ভালবাসতাম । 

কিন্ত এখন সে মরে গেছে। 

জুলিয়া । ( স্বগত: ) মিথ্যা কথা, আমি যদি কথা বলতাম তাহলে দেখিয়ে দিতাম। 

দেখিয়ে দিতাম সে এখনো মরেনি। 

পিলভিয়া। ধরে নিলাম সে মারা গেছে। কিন্ত তোমার বন্ধু যে 

ত্যালেপ্টাইনের কাছে গাম প্রেমে প্রতিজ্ঞাবন্ধ বাগদত্া, সে এখনো বেঁচে আছে। 
এই অবৈধ আবেদনের ছারা তার প্রতি যে অন্যায় করছ তার জন্য তুমি কি 
লঙ্ষিত নও ? 
প্রোটিয়াস। আমি একথাও শুনেছি যে ভ্যালেপ্টাইন মার! গেছে। 
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সিলভিয়া । তাহলে মনে করো, আমিও মরে গেছি। মনে রাখবে তার কবরে 
আমার সব প্রেম সমাহিত হয়ে আছে। 

প্রোটিয়াস। তাহলে প্রিয়তমা, তোমার সে প্রেম আমি মাটির ভিতর থেকেই 
ধু'ড়ে নেব। 

সিলভিয়া । তোমার প্রেমিকার কবরে গিয়ে ভিতর থেকে তার প্রেম কুড়িয়ে নাও 

অথবা তোমার প্রেম সেখানে ঢেলে দাও সেই কবরের উপব। 

জুলিয়া। (ম্বগতঃ ) ও আমার মৃত্যুর কথা শোনেনি । 
প্রোটিয়াস। তুমি যদি এতই অনমণীয় হও তাহলে তোমার ঘরের ভিতর তোমার 
যে ছবিটি ঝুলছে সেটা আমাকে দাও । সেই ছবির সঙ্গেই আমি কথা বলব, সেই 
ছবির কাছেই আমি আমার অশ্রুসিক্ত ও দীর্ঘশ্বাসমিশ্রিত প্রেম নিবেদন করব । 

যেহেতু তোমার আসল সত্তাট! অন্তের প্রতি অন্ুরক্ত, আমিও আমার আসল 

সত্তাকে তোমার আসল সন্তার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ছায়ারূপে আমার প্রকৃত প্রেম 
নিবেদন করব তোমার প্রতিচ্ছবিব কাছে । 
জুলিয়া । (্বগতঃ ) আমি এখানেই আছি । তোমার কোনট। ছায়া আর কোনটা 

আপল সত্তা! তা বুঝিয়ে দেব। তুমি অপরকে ঠকাচ্ছ। 
সিলভিয়া । তোমার প্রেমাম্পদ হতে আমি ঘ্বণ! করি স্তার। তবে তোমার 

মত লোকের সত্যকে ছেড়ে মিথ্যা ছায়ার উপাঁসন! করাই উচিত। ষাই 

হোক, ঠিক আছে, কাল সকালে লোক পাঠিও১ আমি ছবিট। দিয়ে দেব । 
এখন যাও । 

প্রোটিয়াস। সকালের প্রতীক্ষায় সারারাত জেগে কাটাতে হবে আমায়। 

(প্রোটিয়াস ও সিলভিয়ার প্রস্থান ) 
জুলিয়া । এবার যাবে ত? 

বাড়িওয়ালা । সত্যি বলছি, আমি খুব জোর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । 
ভুলিয়া । আচ্ছা! বলতে পার, স্তার প্রোটিয়াস কোথায় থাকে ? 

বাড়িওয়ালা । আরে, ও ত আমার বাড়িতেই থাকে । আমার মনে হচ্ছে সকাল 

হয়ে গেল। 

স্বুলিয়া। না সকাল হয়নি। আজকের রাত্রিটা সবচেয়ে ড় আর সবচেয়ে ভাবী 
মনে হচ্ছে। ( সকলের প্রস্থান ) 

তৃতীয় দ্বশ্ট । সিলভিয়ার জানালার তলায়। 

এগ্ল্যামারের প্রবেশ 
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এগ্র্যামার । ম্যাডাম সিলভিয়া এই সময়েই এখানে এসে তাকে ডাকতে 

বলেছিলেন.। উনি একটা কাজ আমায় করতে দেবেন তা কি জানতে হবে এখন 
আমায়। ম্যাডাম, ম্যাডাম! 

জানালার ধাবে সিলভিয়ার আঁবিভাব। 

দিলভিয়া। কে ডাকছে? 

এক্ল্যামার। আপনার ভৃত্য এবং বন্ধু, আপনাব আদেশমত হাজির হয়েছি আপনার 
হুকুম তামিল করার জন্য । 

সিলভিয়৷ । সহত্ নমস্কার স্যার এগ্নণামার । 

এপ্ল্যামার। আপনাকেও সহস্র নমস্কার ম্যাভাম। আপনি আমার উপর দয়া করে 

কি একট। কাজের ভার দেবেন, তাই এত সকালে উঠে এলাম। 
সিলভিয়া । আপনি সত্যিই অত্যন্ত ভদ্র স্যার এগ্ল্যামার। আমি আপনার 

মুখের সামনে তৌষামোদ করছি না। আমি তা শপথ কার বলতে পারি। 
আপনি সাহসী, বিজ্ঞ, সহান্ভৃতিশল ও কেতাছুরস্ত। নির্বাসিত 

ভ্যালেণ্টাইনের প্রতি আমার প্রেমীসক্তির কথা আপনার অজানা নেই 

আর একথাও আপনার অজানা নেই যে আমার বাবা যে থুরিওকে 

আমি অন্তরের সঙ্গে ঘ্বণ! করি সেই থুরিওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান। 

আপনি নিজে ভালবেসেছেন এবং আপনি প্রায়ই বলেন, আপনার 

প্রিয়তমার ও আপনা প্রেমের মুঠ্যুতে যে ছুঃখ আপনি অনুভব করেছেন 

তার কোন তুলনা নেই এবং আপনার গ্রিয়তমার সমাধির উপর আপনার 
প্রেমের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে শপথ জানিয়ে এসেছেন। ভ্যালেপ্লাইন যদি 

মরে যায় আমিও তাই করব। শুনেছি সে মাঞ্চুয়ায় থাকে। আমি 

সেখানে যেতে চাই, এবং পথটা বিপজ্জনক বলে আমি আপনার সঙ্গ চাই। 

আপনার মর্ধাদাবোধে আমার বিশ্বাস আছে। আমার বাবা যদি রাগ 

করেন তাতে আপনি গ্রাহ করবেন না. এ্ল্যামার, শুধু ভাববেন আমার 

দুঃখের কথা, একটি আ্সপহায় নারীর ছুঃখের কথা এবং এই অবাঞ্চিত অবৈধ 

বিয়ের হাত থেকে পালিয়ে ষাওয়। যে কত ন্যায়সঙ্গত তা বোঝার চেষ্টা 

করবেন | এই ধরণের অসঙ্গত মিলনের ফল কখনই ভাল হয় না। আমি আশা 

করি, বালকাপুর্ণ সমুদ্রের মত দুঃখ ও সমবেদনাপূর্ণ হৃদয়ে আপনি আমার সাথী 

হবেন। আর যদি তা না পারেন তাহলে আমার কথাটা গোপন রাখবেন, আমি 
একাই বাত! শুক করব। 



দি টু জেন্টলমেন অফ ভেরোনা ৬৩৭ 

এগ্্যামার । ম্যাভাম, আপনার দুঃখে সত্যিই আমি দুঃখিত এবং আমি মনে 

করি আপনার দুঃখ খুবই সমুচিত। আমি আপনার সঙ্গে ষেতে রাজী আছি। 
তাতে যা হয় হবে, আমি গ্রাহ করব না। আমি কামনা! করি আপনার 
যাত্রা! শুভ হোক। কখন যাবেন? 

সিলভিয়া । এই সন্ধ্যেবেলায়। 

এগ্ল্যামার । কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে? 

সিলভিয়া । ফ্রায়ার পাট্রিকের আস্তানায়, সেখানে আমি যাব শ্বীকারোক্তির 
জন্য । 

এগ্যামার । আমি যেতে অন্তথা! করব না ম্যাডাম । নমস্কার। বিদায়। 
সিলাভয়। ৷ বিদায় স্যার এগ্র্যামার । ( সকলের প্রস্থান) 

পঞ্চম দৃশ্টু । সিলভিয়ার ঘরের জানালার তলায়। 

কুকুরসহ লন্দের প্রবেশ 

লন্স। খন আমার মত কোন মনিবের চাকরকে তার কুকুর জালাতন করে, 
তাব সঙ্গে লৃকোঁচুরি খেলে তখন সত্যিই ভারী খারাপ লাগে-__বিশেষ করে 
যে কুকুবটাকে খন সে ছোট্র ছানা ছিল তখন থেকে লালন পালন করেছি ; 
তার চার চারটে অন্ধ ভাই বোনের সঙ্গে যখন একবার সে জলে পড়ে 
গিয়েছিল তখন আমিই তাকে বীচিয়েছিলাম। তার উপর কুকুরটাকে 

আমি আবার যতদুর সম্ভব শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছি । আমার এত কষ্টে 

মানুষ করা সেই কুকুরটাকে আমার মনিব তার নায়িকা সিলভিয়াকে উপহার 
দিতে চায় আর তাই কুকুরটাকে আনার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছিল । 
খুজতে গিয়ে দেখি, ডিউকের খাবার ঘরের টেবিলের তলার পা! গুটিয়ে 
বসে আছে। কুকুর কুকুর, সে ত আর মানুষের সঙ্গে সব জায়গায় থাকতে 

পারে না, কাজেই সবাই রেগে গেল। ভাগাস ওর থেকে আমার মাথায় 

বৃদ্ধি অনেক বেশী আছে তাই ওর সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিলাম, 
তা না হলে ওর মাথা কাটা যেত দেদিন। ওর জন্তে আমি অনেক কষ্ট 

সহ করেছি। তোমরাই বিচার করে দেখ, এই ত সেদিন ও আমায় 

ডিউকের খাবার ঘরের টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে তবে ছাড়লো । কুকুরটা 

কোথায় লুকিয়ে ছিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু তিন চারজন 
ভদ্রলোক কুকুরের মতই ঘেউ ঘেউ করতে করতে বলল, বার করো তোমার 
কুকুর) নিশ্চয় তোমার কুকুর আছে, তার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একজন 
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আমায় বলল, বেরিয়ে যাও তোমার কুকুর নিয়ে। আর একজন বলল, 

কি ধরণের কুকুর? একজন বলল, ওকে বেত মারো। ডিউক বলল, 
ওকে ফাসিকাঠে ঝোলাও, আমি এর আগেই কুকুরের গন্ধ পেয়ে বৃঝেছিলাম, 

আমার ক্র্যাব। তাই কুকুরটাকে মারতে দেখে ছুটে গিয়ে লোকটাকে 

বললাম, বন্ধু তুমি কুকুবটাকে মারছ, কিন্তু ওর দোষ নেই, দোষটা আমার। 
তখন সে আমাকে মেরে ঘর .থকে তাড়িয়ে দিল। কোন মানুষ কখনো 

তার কুকুরের জন্যে এত কষ্ট করে? এই ত সেদিন ও পুডিং চুরি করেছিল, 
আমি নিজের ঘড়ে দোষ চাপিয়ে না নিলে ও মরত। আর একদিন ও 

হাস মেরেছিল, আমি না! থাকলে ওকে দারুণ শাস্তি পেতে হত। আমি 

ওর জন্যে এত করেছি আর ও আমার কথা ভাবে না। সেদিন ম্যাডাম 

পসিলভিয়ার ঘর থেকে আমি কিছু শেখাইনি? কোন ভদ্রমহিলাব সৌখীন 
কোন জিনিসের ওপব পা তুলে ওভাবে প্রত্রাব করতে আমাকে কখনে৷ দেখেছিস? 

কখনো দেখেছিস আমায় এ ধরণের কোন অন্যায় কাজ করতে? 

প্রোটিয়াস ও বালকবেশী ভু(লয়ার প্রবেশ 

প্রোটিয়াস। তোমার নাম সেবান্তান ” তোমাকে দেখে আমার ভাল লাগছে 

এবং তোমাকে কোন একট কাজে আমি এখনি লাগাতে চাই । 

জুলিয়া। কিকাজে? আপনি ষা বলবেন আমি তাই করব। 

প্রোটিয়াস। আমি আশা করি তুমি তা করবে। (লন্দের প্রতি) কি 
খবর, পাজী নচ্ছারের বেটা চাষা, এই ছুটো দিন কোথায় ত্বুরে বেড়াচ্ছিলি? 
লক্দ। আপনার কথামত আমি ত সিলভিয়ার কাছে কুকুরটা নিয়ে 
যাচ্ছিলাম । 
প্রোটিয়াস। কুকুর নয় যেন ছোট্ট একট রত্র। এট! পেয়ে সেকি বলল? 

লক্। উনি বললেন, ওট। একট| সামা কুকুর এবং আপনাকে এ উপহারের 

জন্য সামান্ত কুকুরের উপবৃক্ত ধন্যবাদ দওয়! উচিত । 

প্রোটিয়াস। কিন্তু ও আমার কুকুরটাকে নিয়েছে ত? 
জন্স। না উনি নেননি, আমি সঙ্গে করে কুকুরকে ফিরিয়ে এনেছি । 

প্রোটিয়াস। তুমি কি আমার পক্ষ থেকে এট! দিয়েছিলে ? 

লক্দ। হ্যা শ্তার। 'তবে সে কুকুরটা বাজারের ছেলেগুলে। চুরি করে 

নিয়েছে। তখন আমি তার থেকে প্রায় দশণ্ডণ বড় একটা কুকুর তাকে 

দিয়েছি । 
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প্রোটিয়াস। যাও, বেরিয়ে যাও, যেখানে পাও আমাব কুকুরকে খুঁজে নিয়ে 
এস, না পেলে আর ফিরে আসবে না। (লন্দের প্রস্থান) একটা পাজী 
ক্রীতদাস কোথাকার! ইচ্ছা করে আমায় লজ্জিত করে তুলল পরের কাছে। 
সেবান্তান, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে । তোমার মত ছোঁকরার 
আমার দরকার আছে। তুমি একটু বুদ্ধি খরচ করলেই আমার মত 
কাজ তুমি করতে পারবে । আর আমি এ বোকা হাদ্দাটাকে বিশ্বাস করব 

না। তাছাড়া তোমার মুখ চোখ খুব ভাল আর তোমার বাবহারটাও 

ভাল। আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে তুমি নিশ্চয় বড় বংশের 
ছেপে এবং সত্যবাদী আর এইজনে ই আমি তোমায় পছন্দ করি। এখনি 

যাও, এই আংটিটা ম্যাড।ম সিলভিয়াকে দিয়ে এস। আর্টটা আমার এক 

প্রেমিক আমায় দিয়েছিল। 

ভুলিয়া। আমার মনে হয় আপনি ষখন তার আংটিট! দিয়ে দিচ্ছেন তখন আর 
তাকে ভালবাসেন না। উনি কি মা গেছেন ? 

প্রোটিয়াপ। না। আমার মনে হয় বেচে আছে। 

ভলিয়া। হাঁয়। 

প্রোটিয়াস । ও কথা বললে কেন? 

জুলিয়া! । মেয়েটার দুঃখে ছুঃখ প্রকাঁশ না করে পারলাম না। 

প্রেটিয়াস। তার জন্য দুঃখ করার কারণ কি? 

জুলিয়া। কারণ আমার মনে হচ্ছে আজ আপনি যেমন সিলভিয়াকে 

ভালবাসেন তেমনি একদিন উনিও আপনাকে ভালবাসতেন। আর উনি 

আজও আপনার প্রেমের স্বপ্ন দেখছেন অথচ আপনি তাকে ভুলে গেছেন এব 

আপনি যাকে ভালবাসছেন সে আপনার ভালবাস! চায় না। প্রেমের মধ্যে এই 
ধরণের বৈপরাত্য থাকাটা! সতাই ছুঃখের। এই কথাটা ভাবতে গিয়েই আমার 

মুখ থেকে “হায়” এই কথাট! বেরিয়ে গেল। 
প্রোটিয়াস। আচ্ছা যাও এই আংটিটা তাকে দিয়ে দাও আর তার সঙ্গে এই 
চিঠিটাও দেবে । তাকে বলবে উনি ষে ছবিট| আমায় দেবেন বলেছিলেন সেটা 
যেন দ্বেন। তোমার কাজ হয়ে গেলে তুমি আমার ঘরে চলে যাবে। সেখানে 

আমি একা থাকব। (প্রস্থান ) 

জুলিয়া। একাজ কোন মেয়ে পারে কি? হায় হতভাগ্য প্রোটিয়াস, 
তুমি জার্ন না, তুমি একটা শেয়ালকে ভেড়া চড়াবার কাজ দিয়েছ। 
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তোমার মত যে হৃদয়হীন লোক আমায় ত্বণা করেঃ তার প্রতি আমার 

কোন ছুঃখ বা মমতা নেই। ও তাকে ভালবাসে বলে আমাকে এমনি 

করে আমাকে কষ্ট দিয়ে তাকে খুশি করতে চাইল; কিন্ত আমি ওকে 

আজও ভালবাসি বলে ওর প্রতি কিছুটা মমতা আমার আজও আছে। 
আমার কাছ থেকে ও যখন বিদায় নেয় তখন আমি এই আংটিট! ওকে 

আমার প্রেমময় স্থৃতির বাঁধনে বেঁধে রাখার জন্য দিয়েছিলাম। আর আজ 
কোন এক হতভাগ্য দৃতের মৃত যে প্রেম আমি নিজে আর কোনদিন পাব 

না সেই প্রেম তার জন্য ভিক্ষা করতে যাচ্ছি। যে চিঠি আমাকে সে 
দেয়নি তার সেই চিঠিই বয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি। যে বিশ্বাস সে ভঙ্গ 
করেছে যার জন্য নিন্দা করা উচিত তাকে তার সেই বিশ্বাসেরই প্রশংসা 

করতে চলেছি আমি। আমি আমার প্রেমিক নায়কের বিশ্বস্ত ও প্রকৃত 

প্রেমিকা, কিন্তু আমি যে তার বিশ্বস্ত ভৃত্য হবই এমন কোন কথা নেই। 

তা যদি হই তাহলে আমি নিজের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসব। 
তবু আমাকে তার হয়ে প্রেমের কথা বলতে হবে। কিন্তু খুব নিরুত্তাপভাবে 

বলব। আমি তাড়াতাড়ি একাজ হতে দেব না, ভগবানের নামে ব্লছি। 

পরিচারিকাসহ সিলভিয়ার প্রবেশ 

নমস্কার ভদ্রমহিলা । আমার মনে হচ্ছে আপনিই সেই ম্যাডাম সিলভিয়া যার সঙ্গে 

আমি কিছু কথা বলতে চাই। 
সিলভিয়া । আমি যদি সেই পিলভিয়াই হই তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কি 

কাজ আছে? 

সুলিয়া। আপনি যদ্দি সেই হন, তাহলে যে কথা বলার জন্ত আমায় পাঠানে! 

হয়েছে তা ধৈর্য ধরে শুনুন | 

সিলভিয়া । কার কাছ থেকে এসেছ তৃমি? 
জুলিয়া। আমার মনিব স্যার প্রোটিয়াসের কাছ থেকে। 

সিলভিয়া । ও, তিনি একট! ছবির জন্ত তোমায় পাঠিয়েছেন না৷? 
জুলিয়া । হ্যা ম্বাডাম। 

সিলভিয়। | আর-্লা, ছবিটা! এনে দ্াও। যাও তোমার মনিবকে গিয়ে 

বলবে, আমি বলেছি তিনি জুলিয়৷ নামে যে মেয়েটির কথ! ভুলে গেছেন সেই 

রক্তমাংসের মেয়েটি আমার এই ছবির থেকে অনেক ভালভাবে তার ঘরকে অলঙ্কত 

করবে। 
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জুলিয়া। ম্যাডাম, দ। করে এই চিষিটা একবার দেখুন। না না, ক্ষমা করবেন 
ম্যাডাম । এ চিঠিটা আপনাকে দিতে আমায় বল! হয়নি। এট! হচ্ছে খাস 

সি-ভিয়াকে লেখা । ৃ 

সিলভিয়া । কই, ওটা দেখতে দাও ত। 

জুলিয়া। ন| তা হতে পারে না। আমায় ক্ষম1 করবেন ম্যাডাম । 
সিলভিয়া । থাম। আমি তোমার মনিবের লেখা একটা ছত্রও পড়ব না। আমি 

জানি ও চিঠিতে আছে যত সব আবেদন নিবেদন আর নতুন নতুন শপথ ; আমি 
যেমন করে গুর চিঠিটা ছি'ড়ে ফেলছি এমনি করেই উনি অচিনে ভেঙ্গে ফেলবেন 

সেই শপথগুলো । 

জুলিয়া। ম্যাভাম, উনি এই আংটিট1ও পাঠিয়েছেন। 

সিলভিয়া । এটা আরও লঙ্জীর কথা। কি করে উনি এটা পাগলেন। আমি 

হাজার বার ওর মুখ থেকে শুনেছি এটা ওর জুলিয়া ওর আসাব সময় দিয়েছে 

য'দও «বর মত মিথ্যাবাদী লোকের আঙ্গুলের স্পর্শে আংটিটা অপবিত্র হয়ে গেছে 
তবু আমি এট! পরে জুলিয়[ব প্রতি কোন অন্যায় করতে পারব না । 

ভুলিয়া । জুলিয়ার পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ । 
সিলভিয়া । কি বলতে চাও তুমি ? 
জুলিয়া। আমি আপনাকে এই কীবণে ধন্যবাদ দিচ্ছি মাঁডাম যে. আপনার কোমল 
হৃদয় সেই হতভাগ্য মহলাব প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছে, যে মহিলার উপর আমার 
মণিব অনেক অপিচার করেছেন । 

সিলভিয়া । তুমি তাকে চেন ? 
জুলিয়া। আম আমার শিজেণ মতই তাকে চিনি। তা দুঃখে? কথা মনে করে 

শতবার চোখে জল ফেলেছি আমি । 

সিলভিয়। । মনে হয় তিনিও জানেন যে প্রোটিয়াস তাকে ত্যাগ করেছে। 

জলিয়া। আমার মনে হয় তিনি জানেন আর এইটাই তার দুঃখের বিশেষ 

কারণ। ্ 
সিলভিয়া । আচ্ছ! তিন দেখতে সন্দরী ত? 

জুলিয়া। যখন আমার মনিব তকে ভালবাসতেন তখন তিনি এখনকার 

থেকেও সুন্দরী ছিলেন। আমার মতে তিনি ছিলেন আপনার মতই 
স্থন্দরী। কিন্তু খন থেকে তিনি আয়না দেখা ছেড়ে দিয়েছেন, যখন তিনি 

সূর্বকিরণ প্রতিরৌধকারী চশম! পর! ছেড়ে দিয়েছেন, তখন থেকে তার মুখের 

১৮৪১ 
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পন্ম ও গালের গোলাপ শুকিয়ে গেছে, তখন থেকে তিনি আমার মতই কালো 
হয়ে গেছেন। _ 

সিলভিয়া । তিনি কতটা লঙ্বা? 

স্কুলিয়া। আমার মতই । যখন পেন্টিকস্টে একবার আমি মেয়ের ভূমিকায় 
অভিনয় করেছিলাম তখন আমি ম্যাডাম জ্লিয়ার গাউনটা চেয়ে 

নিয়ে পরেছিলাম । তা দেখে লোকে বলেছিল গাউনটা যেন আমার জন্যই 
তৈরি হয়েছে । সেই থেকে বলছি ওর চেহারাটা আমার মতই লম্বা । আমি 
করুণ ভূমিকায় অভিনয় করে তাকে কাঁদিয়ে তুলেছিলাম। থিসিয়াস শপথ 
ভঙ্গ করে পালিয়ে গেছে বলে তার প্রেমিকা আবলাদন দুঃখে ভেঙে পড়েছে। 

আমি এমন জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলাম আরলাদন-এর ভূমিকাটাকে যে তা 
দেখে তিনি আকুলভাবে কেঁদে উঠেছিলেন এবং তার দুঃখের কথা অন্তরে অন্ভৰ 

করে আমার মরতে ইচ্ছ। হয়েছিল। 

সিলভিয়া । তিনি যেন তোমারি পথ চেয়ে বসে আছেন হে যুবক। হায়, 

হতভাগ্য পরিত্যক্ত নারী! তার কথা শুনে আমার নিজেরও কান্না পাচ্ছে। 

তুমি তাকে ভালবাস। তার খাতিরেই আমি তোমায় কিছু টাকা দিচ্ছি। 
বিদায়। | (পরিচারিকাসহ সিলভিয়ার প্রস্থান ) 

জুলিয়া। যদ্দি কোনদিন পরিচয় হয় তার সঙ্গে তাহলে সে তোমায় ধন্যবাদ 

দেবে এর জন্যে। সত্যিই তুমি শাস্তঃ সুন্দরী এবং গুণবতী। এখন দেখছি, 

আমার মনিব প্রোটিয়াসের প্রেম নিবেদন বিশেষ ফলপ্রন্থ হবে না, কারণ 

উনি স্ুলিয়ার ছুঃখে সত্যিই কাতর এবং তার প্রেমে শ্রদ্ধাশীল। হায়, 
অনেক সময় প্রেম কত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ভুলে যায়। ওর ছবিটা একবার 

দেখি। আমার মনে হচ্ছেঃ আমার মনে শান্তি থাকলে আমাকেও ওর 
মতই স্ন্দর দেখাত। তাছাড়া আমি যেমন নিজের সৌন্দর্য একটু বাড়িয়ে 
বলি, তেমনি চিত্রকরও একটু বাড়িয়ে একেছেন গুর সৌন্দ্য। গর চুল একটু 
কালো আর আমার চুল একেবারে হলদে-_এইটুকু পার্থক্যের জন্যই যদি ওর 
মন ঘুরে যায় তাহলে আমি আমার চুলের রং বদলে দেব। ওর চোখ 

কাচের মত ধুসর আর উজ্জল আর আমারও ঠিক তাই। ওর কপালটা 
একটু ন্চি আর আমার্ কপালট| একটু উচু । উনি ওর চেহারার মধ্যে 
যেষে দিকগুলোকে ভাঙবাসেন আমার মধ্যেও ত তাই আছে। আসল 

কথা, যে কোন প্রেমই হচ্ছে এফ একটি অন্ধ নিষ্ঠুর দেবতা, এস এস হে 
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প্রতিচ্ছবি, আমার দ্িকে তাকাও, আমারও ছবি নাও, আমিই তোমার 
প্রতিছন্দিনী। হে অচেতন বস্ত, মানুষের প্রতিচ্ছায়া, তুমি কত ভালবাসা, 
আদর এবং চু্ধন পাবে! কিন্ত এ ভালবাসার কোন অর্থ হয়? এই ছবির 
থেকে এই ছায়ার কে আমার রক্ত মাংসের মৃতি কত ভাল। 
তবু হে প্রতিচ্ছবি, আমি তোমার সঙ্গে কোন অসছ্যবহার করব ন1। কারণ তোমার 
মালিক আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছে । তা না হলে আমি তোমার চোখ 

ছুটোকে উপড়ে ফেলে তোমার প্রতি আমার প্রেমিকের প্রেমকে সমূলে ধ্বংস করে 

দিতাম । 

পঞ্চম অঙ্ক 
প্রথম দশ । মিলান। একটি মঠ। 

এপ্ল্যামারের প্রবেশ 

এগ্রযামার ৷ সুর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে । ঠিক এই সময়েই ফ্রায়ার 
প্যাট্রিকের আস্তানায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে বলেছিল সিলভিয়া । তার 

কথার কখনই নড়চড় হবে না, প্রেমিক প্রেমিকারা কখনো বুথা কালক্ষেপ করে না; 

নিদিষ্ট সময়ের আগেই বরং তারা এসে পড়ে । এবং কোথাও পালিয়ে যাবার সময় 
তার! খুবই তাড়াতাড়ি করে। ৃ 

সিলভিয়ার প্রবেশ 

এই ত উনি এসে গেছেন। আম্ন ম্যাডাম, সান্ধ্য নমস্কার । 

সিলভিয়া । নমঞ্কার। এই মঠের পিছনের দিকে চল। আমার মনে হচ্ছে কেউ 
আমায় দেখে ফেলেছে এবং অন্সরণ করছে । 
এগ্ল্যামার। ভয় করবেন না, বনটা এখান থেকে তিন লীগ অর্থাৎ ছ'মাইল দুরও 

হবে না। ২ ( সকলের প্রস্থান ) 
দ্বিতীয় দ্শ্ত । মিলান। ডিউকের প্রাসাদ । ্ 

থুরিও, প্রোটিয়াস ও সেবাস্তানবেশী জুলিয়ার প্রবেশ 
থুরিও। স্যার প্রোটিয়াস, আমার আবেদনে সিলভিয়া কি বলল? 
প্রোটিয়াস। ও স্তার, আগের থেকে তাকে এখন আমি একটু নরম দেখলাম। 

তবে এখনো! তুমি নিজে গেলে তোমাকে সহ করতে পারবে না। 
থুরিও । কেনঃ আমার পাটা ধুব লম্বা বলে? 
প্রোটিয়াস। না না, বরং ওটা খুব ছোট । 

থুরিও। আমি বুট জ্বুতো! পরে তা ঠিক মাপের করে নেব। 
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ভুলিয়া । (ম্বগতঃ) কিন্তু ঘ্বণিত মানুষের প্রতি কারো প্রেমকে জোর করে 
কখনো জাগানো যায় না। 

থুরিও। আমার মুখ সম্বন্ধে কি বলল? 

প্রোটিয়াস। বলল, হুন্দর। 
ধুরিও। না মিথ্যা কথা, আমার মুখ কখনই স্থন্দর নয়, আমার মুখ কালো। 

প্রোটিয়াস। কিন্তু মুক্তো স্ন্দর এবং প্রাচীন প্রবাদবাক্যে বলে কালো মেয়ের 
সুন্দরী মেয়েদের চোখে মুক্তোর মত শোভা! পায়। | 

জুলিয়া । (ন্বগত:ঃ ) তা বটে। এ ধরণের মুক্তো দেখলে মেয়েরা চোখ বন্ধ করে 
দেবে। আমি ত তাকাবই ন]। 

থুরিও। আমার কথাবার্তা সন্ধে ক বলল? 

প্রোটিয়াস। বলল, যুদ্ধের কথা তোমার মুখে ভাল শোনায় না। 

থুরিও। কিন্তু আমি বখন শান্তি ও প্রেমের কথা বলি তখন পিশ্চয় আমার কথা 

ভাল লাগে। 

জুলিয়া। (স্বগতঃ ) কিন্ত আরো ভাল লাগে যখন তুমি একেবারে চুপ করে 
থাক। 
থুরিও। আমার বীরত্ব সম্বন্ধে কি বলল? 
প্রোটিয়া । ও স্তার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই তার মনে । 

ভুলিয়া । (শ্বগতঃ) তার কোন দরকার হবে না, কারণ উনি জানেন যে ওটা 
তোমার আসলে কাপুরুষতা। 

থুরিও। আমার বংশমর্মাদ! সম্বন্ধে কি বলল? 

প্রোটিয়াস। বলল, তুমি উচ্চ বংশোদুত। 
জলিয়া। (স্বগতঃ ) তা বটে। কোন এক ভদ্রলোক হতে উদ্ভূত একটা আস্ত 

মূর্খ । 

থুরিও। আমার বিষয় টি সম্বন্ধে তার একট! উচ্চ ধারণ আছে ত? 

প্রোটিয়াস। হ্যা, তবে ছুঃখ করছিল। 

থুরিও। কেন, কিসের জন্য ? - 

ভুলিয়া । (স্বগতঃ ) এইজন্যে যে একট! গাধার হাতে এত সম্পত্তি এল কি 

করে? 
প্রোটিয়াপ | দুখ করছিল এই জন্যে যে তোমার বিষয় সম্পত্তি সব লীজ দেওয়৷ 

আছে। 
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জুলিয়া। ডিউক আসছেন। ( ডিউকের প্রবেশ ) 
ডিউক। আচ্ছা! স্যার প্রোটিয়াস, স্তার থুরিও, তোমাদের মধ্যে কে একটু আগে 

এগ্ল্যামারকে দেখেছ ? 

থুবিও। আমি দোখনি ত। 

প্রোটিয়াস। আমিও দেখিনি ত। 
ডিউক। তাহলে মেয়েটা ত সেই চাষা ভ্যালেপ্টাইনের কাছে পালিয়ে 
গেছে আর এপ্নযামার তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে । একথা সত্যি ; কারণ 
ফ্রায়াব লবেন্দ বনে বেড়াতে বেড়াতে তাদের যেতে দেখেছেন। ফ্রায়ার 

এয্ম্যামীরকে চিনতে পারেন। মেয়েটাকেও চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু সে 

ছদ্মবেশে থাকায় নিশ্চিত করে চিনতে পারেননি । আজ সন্ধ্যে মঠে তার 

কাছে স্বীকারোক্তি করতে যাওয়ার কথা ছিল তার, কিন্তু যায়নি। স্ৃতরাঁং 

এতে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে সে পালিয়ে গেছে। আমার তাই অনুরোধ, 

তোমরা আর গল্প করবে না। এখন দুখ করো এবং যে পথে তার! 

পালিয়েছে সেই মাঞ্চুয়ার পথে আমার সঙ্গে তোমরাও চল। এস আমার 
সঙ্গে । (গস্থান ) 

থুবিও। মেয়েটা দেখছি সত্যিই বদরাগী। ভাগ্য যখন ওকে খুজে 
বেড়াচ্ছে তখন সে ভাগ্যকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। আমিও যাব। 

অপরিণামদশিণী সিলভিয়ার প্রেমের জন্ত নয়, যাব এগ্যামারের উপর প্রতিশোধ 
নেবার জন্য । ( প্রস্থান) 
প্রোটিয়াস। আমি যাব এপ্র্যামারের প্রতি দ্ণীবশতঃ নয়ঃ যাব সিলভিয়ার প্রতি 

আমার প্রেমের জন্য । (প্রস্থান ) 

জুলিয়া। আর আমি যাব তোমার সেই প্রেমকে খগ্ডন করতে। সিলভিয়ার প্রতি 

আমার কোন ঘ্বণা নেই কারণ সে প্রেমের জন্তই গেছে। (প্রস্থান ) 
তৃতীয় দৃশ্য । মাঞ্চুয়ার' সীমান্তবর্তী অরণ্য অঞ্চল। 

সিলভিয়াসহ দক্থ্যদের গবেশ 

১মদন্থ্য। আনন আস্মন, আপনাকে আমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে 

যাব। 

সিলভিয়৷ । তোমাদের ক্যাপ্টেন নিশ্চয় তোমাদের থেকে হাজার গুণ বদমাস 

হবে। 

২য় দন্যু।. আনুন আস্থন, এস ওঁকে নিয়ে এস। 
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১ম দন্থ্য । ওর সঙ্গে একজন ভদ্রলোক ছিল, কোথায় গেল? 

২য় দস্থ্য। তার পা টা হালকা বলে পালিয়ে গেছে আমাদের ফাঁকি দিয়ে। 

মোয়েজেস ও ভ্যালেরিয়াস তাকে খু'জতে গেছে । ওকে নিয়ে এই বনের 

পশ্চিম প্রান্তে নিয়ে যাও, সেখানে আমাদের ক্যাপ্টেন আছে। আমরা 

সেই পালিয়ে যাওয়া লোকটাকে খু'জতে যাচ্ছি। বনটা এখানে গভীর, পালাতে 
পারবে না। 

১মদস্থা। এস এস আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে আমাদের ক্যাপ্টেনের 

গুহাতে নিয়ে যাব। ভয়ের কিছু নেই। আমাদের ক্যাপ্টেনের মর্যাদাবোধ 

ধুব বেশী। তিনি কখনো কোন নারীকে অবৈধ বা অন্যায়ভাবে স্পর্শ 
করেন না। 

সিলভিয়া । ও ভ্যালেপ্টাইন, আমি সব কিছু সহা করছি শুধু তোমার জন্যে । 
চতুর্থ দ্বশ্ত । বনভূমির অন্য একদিক । 

ত্যালেণ্টাইনের প্রবেশ 

ভ্যালেন্টাইন। কিভাবে মানুষের মধ্যে অভ্যাস গড়ে ওঠে তা সত্যিই 
এক আশ্চর্য ব্যাপার । উন্নত শহর ছেড়ে এই পরিত্যক্ত জনবিরল অরণ্যে 

আমি ত বেশ রয়েছি। এখানে একা একা বসে কেমন নাইটিঙ্গেল পাখির 
গান শুনি। সে করুণ গান শুনে আমার নিজের যত সব দুঃখের কথা মনে 

পড়ে ধায়। হে সকরুণ স্থুরমাধূবী, তুমি আমার ব্ক ভরে বিরাজ করো, 

নে বুককে শুন্ত করে চলে যেও না। তাহলে আমি আমার অতৃপ্ত প্রেমের 

সকরুণ স্বৃতিগুলি সব ভুলে ষাব। হে সিলভিয়া, তোমার মধুর আকম্মিক 
উপস্থিতি আর সান্নিধ্যের দ্বারা আমার সেই অতৃপ্ত প্রেমের ক্ষতকে পুরণ 

করো, আমার এই ছুঃসহ একাকীত্ব ও বিরহবেদনাকে বিদ্বরিত করো । আজ 

কেন এত চিত্তচাঞ্চলা ঘটছে? আমার সাথীরা আজ এক পথিককে তাড়া করেছে, 
তারা আমায় খুবই ভালবাসে, তবে তাদের ইচ্ছাগুলোকেই আইন বলে চালাবার 
চেষ্টা করে। তথাপি ওদের অনেক সামলে নিতে হয়, অন্যায় কাজ ও চিন্তার থেকে 

ওদের নিবৃত্ত করার জন্য আমায় চেষ্টা করতে হয়। ভ্যালেন্টাইন, তুমি সরে যাও, 
কে আসছে। € সরে গেল ) 

প্রোটিয়াস, সিলভিয়! ও সেবাস্তানবেশী জুলিয়ার প্রবেশ 

প্রোটিয়াস। ম্যাডাম, যদিও আপনি আপনার এই অধম 'চাকরকে 
একেবারেই দেখতে পারেন না, শ্রদ্ধা ত দুয়ের কথাঃ তথাপি আপনার 
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জন্য আমি এতখানি করলাম। নিজের জীবন বিপন্ন করে আমি সেই 
ছুরৃত্তটার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করলাম যে জোর করে আপনার 
ভালবাসা আর সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করত। আমার এই কাজের জন্য 

আমার পানে একবার অন্ততঃ সদয় দৃষ্টিতে তাকান। এই সামান্য দানের 
থেকে কম কিছু আমি চাইতে পারি না আর আপনিও তা দ্দিতে 
পারেন না। 

ভ্যালেন্টাইন । (স্বগতঃ) একি, আমি যা দেখছি আর শুনছি তা যে স্বপ্ন 
মনে হচ্ছে! হে প্রেম, কিছুক্ষণের জন্য সংগোঁপনে সব কিছু থেকে বিরত থাকার 

শক্তি দাও আমায়। 

সিলভিয়া । হায়, আমার মত দুঃখী আর কেউ কখনে! হতে পারে ন1। 

প্রোটিয়াস। ছুঃখী আমার আসার আগে ছিলেন, কিন্তু এখন আর নেই। 

আমি এসে আপনাকে সব দুঃখের কবল থেকে উদ্ধার করেছি। 

সিল্ভিয়। । তুমি এসে আমায় সবচেয়ে'বেশী দুঃখী করে তুলেছ। 
জুলিয়া (্বগতঃ ) তোমার কাছে প্রেম নিবেদন করে সে আমাকেও সবচেয়ে দুঃখী 

কবে তুলেছে । 
সিলভিয়া । ভগ প্রতারর প্রোটিয়াসের হাতে রক্ষা পাওয়ার থেকে কোন ক্ষুধিত 
সিংহের কবলে পড়ে তার ক্ষুধার খাগ্য হওয়াও ঢের ভাল ছিল। হে নশ্বর 
তুমিই বিচার করো, ভ্যালেপ্টাইনকে আমি কত ভালবাসপি। তার জীবন 

আমার জীবন। আমার সমস্ত প্রাণ মন আত্মা ভবে আছে তার প্রতি ভালবাসায় । 

ভণ্ড প্রতারক প্রোটিয়াস, তোমাকে আমি স্বণা কবি। সুতরাং চলে যাও, 

আর কোন আবেদন নিবেদন করো না। 

প্রোটিয়াস। তার সামান্য এক স্গিগ্ধ সপ্রেম দৃষ্টির জন্য মৃত্যুর ঝুকি নিয়ে কত 

ব্ড় বিপজ্জনক কাজই না করলাম। আর এই হলো তার প্রতিদান। হায় 

এইটাই হলো প্রেমের অভিশাপ । নারীদের যারা ভালবাসে নারীরা তাদের 
ভালবাসে না। 
সিলভিয়া । প্রোটিয়াস যেমন তাকে ভালবাসে না যে তাকে ভালবাসে । 
তোমার প্রথম প্রেমের নায়িকা জ্লিয়ার অন্তরের দিকে একবার তাকিয়ে 

দেখো, যার প্রেমের জন্য একদিন তুমি অসংখ্য শপথ করেছিলে তোমার 

বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে, আজ আমাকে ভালবাসার জন্য সে শপথ তুমি নিজের 
হাতে ভেঙ্গে দিলে। তোমার মধ্যে আজ বিশ্বাস করার মত কিছু নেই, অবশ্ঠ 
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তুমি নিজে যদি ছু টুকরো হয়ে যাও সেকথা আলাদা । কিন্তু সেটা আবে! 
খারাপ। বিশ্বস্ততা ভেঙ্গে একবার ছু টুকরো হয়ে গেলে তার আর কোন মূল্যই 
থাকে না। তুমি তামার গুকৃত বন্ধুর সলেও ছলনা করেছ । 
প্রোটিয়াস। প্রেমের ক্ষেত্রে কে আবার বন্ধুর তোয়াকা! করে? 
সিলভিয়া । প্রোটিয়াস ছাড়! আর সব লোকেই করে। 
প্রোটিয়াস। এত সব মর্মম্পর্শা কথার প্রভাবে তুমি যদ্দি শাস্ত বা নম না হও 
তাহলে আমি সৈনিকের মৃত অস্ত্রের সাহায্যে গেমের বীতিবিরুদ্ধ পথে জোর 

করে তোমার কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করব। 

সিলভিয়া । হা ভগবান' 

প্রোটিয়াস। আমি জোর করে আমার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ কবতে বাধ্য 

করব তোমায়। 

ভ্যালেন্টা। দুরৃত্ত কোথাকার ৷ ছেড়ে দাও বলছি। তুমি হচ্ছ বন্ধুদের মধ্যে 

সবচেয়ে অভদ্ব আর বিশ্বাসঘাতক । 

প্রোটিয়াস। ভ্যালেন্টাইন ! 
ভ্যালেপ্টাইন। বন্ধু হয়ে বন্ধুর বিশ্বাস ও ভালবাসা এইভাবে হারালে ? 
বিশ্বাসঘাতক, এই বন্ধুর কর্তব্য ' তুমি আমার সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছ, 

আমার সঙ্গে যেভাবে প্রতা-ণা করেছ, আমি নিজের চোখে না দেখলে তা 

বিশ্বাস করতেই পারতাম না । তোমার মত বন্ধু ধখন সব সততা! ও বিশ্বাস 
নষ্ট করে দিলে তথন আমার ধে কোন বন্ধু আছে জগতে, একথা আমি জোর 

করে বলতে পারিনা । তুমি বন্ধু নামের অযোগ্য । প্রোটিয়াস, তোমাকে 
আর আমি বিশ্বান করতে পারি না। এজন্য আমি সত্যিই ছুঃখিত। তবে 

তোমারও পরিণাম খুব ভাল হবে না। হায় অভিশপ্ত কাল! সমস্ত শক্রুর 

মধ্যে অবিশ্বস্ত বন্ধু হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর | 

প্রোটিয়ান। আমায় ক্ষমা কর ভ্যালেন্টাইন, লজ্জা আর অপরাধচেতনায় 

হতবৃদ্ধি হয়ে পড়েছি আমি। মাঙুষের অপরাধের প্রতিফল বা শাস্তি 

হিসাবে আন্তরিক অন্ুতাপের যদি কোন মূল্য থাকে তাহলে সে অনুতাপ 
আমি অকৃষ্ঠতাবে প্রকাশ করছি।. আমি যে অন্যায় কবেছি তার জন্য সত্যিই 
ছুঃখিত। | 

ত্যালেটা। তাহলে ঠিক আছে। তা যদ্দি হয় তাহলে পুনরায় তোমাকে 
সৎ বলে মেনে নিচ্ছি। যে অনুতাপ সন্তষ্ট হয় না সে মাহ বা দেবতা কেউ 
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নয়। অন্থুতাপীর বেদনায় ঈশ্বরের রোঁষও শান্ত হয়। এবার আশা করি 
আমাব প্রিয়তমা শান্ত হবে। সিলভিয়ার মধ্যে আমার ষা কিছু আছে আমি তা 

স্বেচ্ছায় তোমায় দান করছি। 
জুলিয়া। হায়, আমার কি ছুঃখ ! (মুছিত হয়ে পড়ল) 
প্রোটিয়াস। দেখ দেখ, ছোকরাটার কি হলো । 
ভ্যালেণ্টা । কি হলো ছোকরা! কী হলো তোমার ? চোখ মেল, কথা বল। 

জুলিয়া। ও স্যার, আমার মনিব ম্যাডাম সিলভিয়াকে দেবার জন্য একটা 
আংটি দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার অবহেলার জন্য আংটিটা আজও দেওয়া 

হয়নি। 

প্রেটিয়াস। ₹চিট। কোথায় ? 

জুলিয়া। এই যে, আমার কাছেই রয়েছে আংটিটা। 

প্রোটিফাস। কই দেখি দেখি, এ আংটিটা আমি জুলিয়াকে দিয়েছিলাম। 

ভুলিয়া । ন। স্যার আমায় ক্ষমা করবেন, এ আংটিটা আপনি সিলভিয়াকে দেবার 
জন্য দিয়েছিলন । 

প্রোটিয়াস। কিন্তু এ আংটিটা কেমন কব তুমি পেলে? আমি আসার সময় এটা 

জুলিয়াকে দিয়ে এসেছিলাম । 

জুলিয়া। জুলিয়া নিজে এটা আমায় দিয়েছে এবং জুলিয়া নিজেই সেটা এখানে 
বহন করে এনেছে । 

প্রোটিয়াস। কেমন করে তা সম্ভব! জুলিয়৷ এনেছে? 

জুলিয়া । এই দেখ জুলিয়াকে, যে জুলিয়ার কাছে একদিন তুমি কত শপথ করে- 

ছিলে, ষে তোমার সেই সব শপথগুলেোকে এতদিন বৃকেতে লালন পালন করে 

এসেছে আর ধার বুক হতে সেই সব শপথগুলোকে টেনে উপড়ে ফেলে 

দিয়েছে। তোমার এই কাজের জন্য লঙ্জা পাওয়া উচিত প্রোটিয়াস। একথা 

ভেবে তোমার লজ্জা! পাওয়া উচিত যে, তোমার ভালবাসার জন্যেই আমি 

পুরুষের ছন্মবেশে এত কষ্ট করে এখানে ছুটে এসেছি। 'অবশ্ঠ পুরুষদের মন 
পান্টানোর থেকে নারীদের বাইরের রূপ পরিবর্তনটা এমন কিছু বেশী দোষের 

না ৃ 

প্রোটিয়াম। পুরুষদের মন পাল্টানোর থেকে! তা! বটে। হে ঈশ্বর, মানুষ 

যদি বিশ্বস্ত থাকতে পারত কথায় ও কাজে তাহলে সে অর্জন করতে পারত 

এক আশ্চর্য পূর্ণতা । কিন্তু কেন এমন হয়, একটা ভুল থেকে কেন উৎপত্তি 
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হয় অসংখ্য দোষের, একটা ভুল কেন তাকে নিয়ে যায় অসংখ্য পাপের পথে? 

অবিশ্বস্ততার আয়ু কিন্ত খুবই কম; শুরু হতে না হতেই পতন হয় তার। 
সিলভিয়ার মুখে আমি যা দেখেছি বিশ্বস্ত ভূলিয়ার চোখে তা৷ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে 
আরও । | 

ভ্যালেন্টা। দাও দাও, তোমাদের হাত দাও। তোমাদের দুজনকে এক 
করে দিয়ে মনে বেশ একটা শান্তি পাই। এটা খুবই দুঃখের ষে আমাদের মতন 

ছুজন বন্ধু শত্রু হয়ে ছিল এতদিন। 

প্রোটিয়াস। ঈশ্বর তুমি সাক্ষী থাক, আমার আকাঙ্। পুর্ণ হলো চিরতরে । 

ভুলিয়া। আমারও । ( ডিউক ও থুরিওসহ দন্গ্যদের প্রবেশ ) 
জনৈক দস্থ্য । পুরস্কার । পুরস্কার । এবার একটা বড় মাল পেয়েছি । 
ভ্যালেপ্টা। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি বলছি। ইনি হচ্ছেন আমাদের 

ডিউক লর্ড। আহ্ছন মহারাজ ডিউক নির্বাসিত ছদ্মবেশী ভ্যালেন্টাইনের 
কাছে। 

ভিউক। শ্তার ভালেন্টাইন ! 

থুরিও। এ দেখুন সিলভিয়া । ও এখন আমার । সিলভিয়া এখন আমার । 
ভ্যালেপ্টা। থুরিও তুমি চলে যাও, তা না হলে তোমায় মৃত্যু বরণ করতে 

হবে। তুমি আমার. রোষবহ্ির সীমার মধ্যে আসবে না। যদ্দি ভেৰোনায় 
ফিরে যেতে চাও আবার তাহলে সিলভিয়া তোমার একথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ 
করবে না। সিলভিয়া এখানে দীড়িয়ে রয়েছেঃ আমার প্রেমের নামে আহ্বান 

করছি তোমায়, তোমার ক্ষমতা! 'থাকে ত ওর গাস্পশ করো । দেখি কি কবে 

তুমি প্রাণ নিয়ে এখান থেকে যেতে পার । 

থুরিও। স্তার ভ্যালেন্টাইন, আমি আর তাকে চাই না। ষে মেয়ে আমায় 
ভালবাসে না তার জন্যে আমার দেহকে বিপন্ন করা মূর্খতা বলে মনে করি 

আমি। আমি আর নিজের বলে তাকে দাবি করিনা । স্থুতরাং সে এখন 

তোমার । 

ডিউক। তুমি যেভাবে আমাকে লাভ করার চেষ্টা করেছ তাতে ত তুমি 
তোমার হীনতা আর নীচতারই পরিচয় দিয়েছ থুরিও। তাকে যেভাবে 
এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলে সেটাও তোমার উচিত হয়নি। 
ভ্যালেন্টাইন, আমি আম্মার বংশমর্ধাদার নামে শপথ করে বলছি, আমি 
তোমার তেজস্থিতার প্রশংস! করি এবং তোমাকে ঘে কোন বাজকন্যার 
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ভালবাসার যোগ্য পুরুষ বলে মনে করি। তোমার, প্রতি আমি আমার 
পুরনো রাগ ছুঃথ বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে তোমায় বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই । 

তোমার বুদ্ধি আর সাহস সত্যিই প্রশংসনীয়। স্যার ভ্যালেপ্টাইন, তুমি 
সত্যিই ভদ্র এবং উচ্চবংশজাত। তুমি তোমার সিলভিয়াকে গ্রহণ করো, 
কারণ তুমিই তার একমাত্র যোগ্য । 
ভালেন্টাইন। আপনাকে ধন্তবাদ। আপনার এ দান আমার জীবনকে 
স্থথী করে তুলবে! তবে আপনার কাছে আমার একটা আবেদন আছে এবং 
আশা করি আপনি আপনার কন্যার খাতিরে তা মঞ্ুর করবেন । 

ডিউক । সে আবেদন যাই হোক, আমি মণ্ুর করলাম । 

ভ্যালেপ্টাইন। আমি যাদের কাছে এতদিন ছিলাম এই নির্বাসিত লোকগুলি 
অনেক ভাল গুণে ভূষিত। তাদের অতীতের অপরাধ মার্জনা করে ওদের 

নির্বানদণ্ড মুকুব করে দ্রিন। তার্দের এখন চিত্তস্ুদ্ধি ঘটেছে এবং তাঁরা ভাল 
হয়ে উঠেছে ; এখন তারা! যে কোন বড় কাজের উপযুক্ত । 

ডিউক । তোমার আবেদন মগ্ুর। আমি তার্দের ক্ষমা করলাম। তাদের 

বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ'গুলো তুমি সব জানো এবং তুমিই তা খারিজ করে 
দাও। আমর! এবার উপযুক্ত গাভীর্ষের সন্জে আনন্দোৎসব করব । 
ভ্যালেপ্টা। আমরা যাবার পথে হাসিথুশির দ্বারা আপনাকে প্রীত করব। 

এই ছোকর৷ চাকরটিকে আপনার কেমন লাগছে স্যার? 
ডিউক। আমার মনে হচ্ছে, ছোকরাটির আত্মসম্মানবোধ আছে, ও লজ্জা 
পাচ্ছে । 

ভ্যালেণ্টা। কিন্তু আমি বলি আপনার আত্মসন্মানবোধ ও গুণগরিমা! অনেক 

বেশী। 

ডিউক। একথার মানে? 
ভ্যালেপ্টা। ধৈর্য ধরুন। পথে যেতে ষেতে তা বলব। যা ষা ঘটেছে তা 

শুনলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। এস প্রোটিয়াস, তুমি তোমাব 
প্রেমাম্পদ্দের দুঃখভোগের কাহিনী শুনে সত্যিই অনুতপ্ত হবে মনে। তারপর 

তোমাদের বিয়েটাই আগে দেওয়। হবে। পরে একে একে আমরা উপভোগ 
করব আমাদের মিলনের সুখ । 

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত 



কবিজীবনী 
আজ হতে সে আজ চারশো বছর আগের কথা। সেকালে অর্থাৎ 

এলিজাবেথীয় ইংলণ্তে জীবনী লেখার কোন প্রথা ছিল না। তাই মহাকৰি 
শেকস্পীয়ারের জীবনের বেশীর তাঁগ বিশেষ করে তার সমগ্র শৈশব ও প্রথম 
যৌবনকাল অজানার কুয়াশায় ঢাকা। মহাকবির যে জীববৃত্বান্ত আজ 
আমরা পাই তা রো, অভ্রে কলিয়ার প্রমুখ জীবনীকারদের দ্বারা বিভিন্ন 
যুগে বিভিন্নভাবে সংগৃহীত খণ্ড খণ্ড অসংখ্য তথ্য ও উপাদানের 'একত্রগ্রথত 
ও সুসংবদ্ধ রূপ । | 

শেকস্পীয়ারের পিতা জন শ্রেকম্পীয়ার তার গ্রাম স্ষিটারফিল্ডের পৈত্রিক 

বাসভবন ছেড়ে ১৫৫২ খুস্টাব্দে ট্রাটফোর্ড-অন-এযাভনে চলে আসেন 

স্থায়ীভাবে বসবাস করতে । জানা যায় তিনি পশম ও দস্তানার ব্যবসা 
করতেন এবং এখান থেকেই ১৫৫৭ খুস্টাঝে রবার্ট আর্ডেনেব কন্যা 
মেরি আর্ডেনকে বিবাহ করে এযাশবিতে প্রচুর ভূসম্পত্তি পান। তার 
মোট দশটি সন্তানের মধ্যে তৃতীয় সন্তান উইলিয়ম শেকস্পীয়ার ১৫৬৪ 

খৃষ্টানদের ২৬শে এগ্ডিল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। 
জন্মের পর উনিশ বছর অর্থাৎ বিয়ের আগে পর্যস্ত উইলিয়ামের শিক্ষাদীক্ষা 

ও কাজকর্ণ সম্বন্ধে কোন সঠিক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে 
সংগৃহীত সকল তথ/ই পরস্পরবিরুদ্ধ যুক্তিতর্কের দ্বারা খণ্ডিত। কেউ 
বলেন, কোন এক এটনাঁঁ অফিসে চাকরি করতেন শেকস্গীয়াব, তাই তার 
বহু নাটকে আইনের অনেক কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার অন্কে 

বলেন তিনি নাকি গ্রাম্য স্থলে মাষ্টারি করতেন এবং এই স্ত্রেই তকে 

লাটিন ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হয়। তিনি নাকি লাটিন কবিতা 

স্চ্ছন্দে পড়তে ও বৃঝতে পারতেন এবং পড়াতেও পারতেন। 

কিন্ত মহাকবির অন্যতম বন্ধু ও সেকালের প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার 

বেন জনসন বলেন অন্যকথা। তিনি মহাকবির শিক্ষার্দীক্ষা সমন্ধে 

মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, «91191118117 200" 1655 031661077 অর্থাৎ 

শেকস্পীয়ারের লাটিন ভাষায় জ্ঞান ছিল কম এবং গ্রাক ভাষায় জ্ঞান ছিল 

আরও কগ। 
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সে যাই হোক, মাত্র উনিশ বছর বয়সে ১৫৮২ খুস্টাব্দেব নভেম্বর মাসে তাদের 

পরিবারের এক পুরনো বন্ধুর কন্ঠ! আন হাথাওয়েকে বিবাহ করেন শেকস্পীয়ার । 

এই বিবাহের এক বৎসর পর ১৫৮৩ খুস্টান্দে তার প্রথম সন্তান কন্তা সান 

জন্মগ্রহণ করেন। আবার এর এক বৎসর প? তার যমজ পুত্রকন্তা হ্যামলেট 

ও জুডিথের জন্ম হয়। মহাকবির একমাত্র পৃত্রসস্তান হা'মলেট মাত্র বাবে! বছর 

বয়সে মারা যায় । কেউ কেউ বলেন মহাকবির স্ত্রী আন নাকি তার স্বামীর থেকে 

আট বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু এ সংবাদকে অনেকে সঠিক বলে মনে 
কবেন না। 

পৃত্রকন্তার জন্মের অন্নকাল পবেই ভাগ্যান্বেষণে গ্রাম ছেড়ে নিরুদ্দেশের 

পথে যাত্রা শুরু করেন শেকস্পীয়ার। কিন্তু তাঁর এই নিরুদ্দেশ যাত্রার কারণ- 

ক্বরূপ জীবনীকার রো বলেন, তিনি নাকি চালিকোট নিবাসী স্তার টমাস 

লুসির পার্ক হতে হরিণ চুরির দায়ে অভিযুক্ত হন এবং এই অপবাদের 
লজ্জাতেই তিনি গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধা হন। ফৃক্তিম্বরূপ রো প্রায়ই 

বলতেন 16117 ৬1595 0£,110050] নাটকের একটি দশের কথ যে দৃশ্যে 

মহাকবি ন'কি তারই অতীত জীবনের একটি পূর্বস্থতিকে বূপায়িত 
করে- তুলেছেন নাটকীয় চরিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে । কিন্তু অধ্যাপক 

হটসন এ যুক্তি খগুন করে বলেন, কোন নাটকের একটি দৃশ্যবস্ত৭ সঙ্জে 
নাট্যকারের ব্যক্তিজীবনের বাস্তব ঘটনাকে জড়িত করে দেখা ঠিক না। 
এটি একটি ভ্রান্তযুক্তিনিঃসহ্ছত অলস ধারণা ছাড়া আর কিছুই না। 
তাছাড়া অনেকে বলেছেন চালিকোটে সেকালে কোন হরিণের পার্ক 

ছিল ন!। 
নিরুদ্েশযাত্রার কারণ যাই হোক, ভাগ্যান্বেষণে ঘুরতে দবরতে অবশেষে লগ্ডন 

শহরে এসে ওঠেন শেকস্পীয়ার ১৫৮৬ খুস্টাবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সঠিক 

তারিখ পাওয়া যায়নি। সবল গ্রাম্য জীবন থেকে নাগরিক জীবনের জটিলতার 
মধ্যে প্রবেশ করে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন শেকস্পীয়ার। জটিল নাগরিক 

জীবন ও বিশেষ করে উচ্চ অভিজাত সমা(জর রীতি নীতি ভাল লাগত না তার। 

তবু সেই অবাঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলিকে বিভিন্ন নাটকে নিখুত ভাবে চিত্রিত করেছেন 

তিনি। 

অনেকের মতে শেকস্পীয়ার প্রথমে চেগ্বারলেন কোম্পানির নাটাশালায় 

অভিনেতারূপে যোগদান করেন। পরে নাটক লেখাও শুরু কবেন। 
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এ বিষয়ে তার যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে নাটাশালার কর্তৃপক্ষ তাকে রবার্ট 
গ্রীণের নাটকগুলিকে নতুন করে লিখে জনপ্রিয় করে তোলার ভার দেন। 
রবার্ট গ্রীণ সেকালের একজন সু প্রসিদ্ধ নাট্যকার হলেও তাঁর রচিত নাটক 
মোটেই জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু শেকসৃপীয়ারের মত 
একজন তথাকথিত স্বল্লশিক্ষিত নাটাকারের এমন অসাধারণ সাফল্যে ইর্যান্বিত ও 

রাগান্িত হয়ে ওঠেন ববার্ট গ্রীণ। মৃত্যুর আগে তাঁর এক বন্ধুকে লেখা একখানি 
চিঠিতে তিনি শেকস্পীয়ারের প্রতি কটাক্ষ করে বলেন ৭ 85121 0০ 

9০৪00101 101) ০৮: 15818673 অর্থাৎ আমাদেরই পালকে সঙ্জিত ভু"ইঞ্োড় 
এক কাক। সেকালের বিশেষ প্রতিভাবান ও খ্যাতনাম! নাট্যকার মারল এ চিঠি 
দেখে ক্ষ হন। 

শেকস্পীয়ারের সমগ্র সাহিত্যজীবনকে যদি চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় 
তাহলে প্রথম পরায় পড়বে ১৫৯০ থেকে ১৫৯৪ খুষ্টাব্ধ পর্যস্ত । এই পর্যায়ে 

লিখিত ও প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে পড়ে, ভেনাস গ্্যাণ্ড এ্যাডনিস ও 

দি রেপ অফ লুক্রী নামে ছুটি কাব্যগ্রন্থ, প্রথম বিয়োগাস্ত নাটক টিটাস 
এ্যাত্ডেশনিকাস, কমেডি অফ এরারস্, দি টেমিং অফ দি শ্রু, দি টু জেপ্টলমেন 

অফ ভেরোনা, ষষ্ঠ হেনরি ছুই খণ্ড ও তৃতীয় রিচার্ড। তবে উপরোক্ত ছুটি 
কাব্যগ্রন্থের প্রথমটিই শেকস্পীয়ারের প্রথম প্রকাশিত রচনা । তার রচিত 
নাটকগুলি অভিনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভৃত জনপ্রিয়তা লাভ করলেও প্রযোজক 
ও অভিনেতাদের অনুরোধে সেগুলি দেরি করে প্রকাশের ব্যবস্থা করতেন 

,শেকস্পীয়ার | 

দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৫৯৪ থুস্টাবব হতে এবং তা চলে ১৫৯৯ থুস্টাব্ধ 

পর্যস্ত | এই সময় শেকস্পীয়ার আধিক স্বচ্ছলতা লাভ করেন এবং স্্রাটফোর্ডে 

ণনিউ প্লেস” নামক একখানি বাড়ি কেনেন। এই পায়ের রচনাগুলি হলো, 
মিডসামার লাইটন ড্রীম, লাভস নেবার লস্ট, মার্চেন্ট অফ ভেনিস, রোমিও 

খ্যাগ্ড জুলিয়েত, চতুর্থ হেনরি ছুই খণ্ড ও পঞ্চম হেনবি। এই নাটকগুলির 
উপর শেকস্পীয়ারের কবিস্লভ ভাবালৃতার প্রধানত বেশী। এই পর্যায়কালে 

বমপনাস্ত ও বিষ্বোগান্ত নাটকে সমান কৃতবিষ্ত হিসাবে পরিগণিত ও সর্বত্র 

সমাদ্বত হন শেকস্পীয়ার। এই সময় বিখ্যাত অভিনেতা রিচার্ড বার্ধেজ ও 

উইল কেম্পের সংস্পর্শে আসেন তিনি এবং ঘে নাট্যালয়ে তিনি কাজ 

করতেন, সেই কোম্পানিতর ছুইজন ম্যানেজার জন হেমিঞ্ধ ও হেনরি ক্ডেলের 
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সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তার। এরা পরে শেকস্পীয়ারের নাটকগুলির সম্পাদক হিসাবে 

খ্যাতি লাভ করেন। 

বলযাকফ্রায়ার্স নামক যে নাট্যদ্লের সঙ্গে জড়িত ছিলেন শেকস্পীয়ার পরে 

সেই দলই গ্লোব থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। গ্লোব থিয়েটারের উদ্বোধন হয় 

১৫৯৯ থুষ্টাব্ধের মে মাসে। এই গ্লোব থিয়েটারেই শুরু হয় শেকস্পীয়ারের 

সাহিত্যজীবনের তৃতীয় পর্যায় ( ১৫৯৯-১৬০৮)। এই সময়কার রাজনৈতিক 

ঘটনা হলে! রাণী এলিজাবেথের মৃত্যু ও জেমসের সিংহাসন লাভ। এই 

সময় শেকস্পীয়ারের পারিবারিক জীবনেও কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঘটে, 
যেমন ১৬০১ খুস্টাব্দে তাঁর বাবা এবং ১৬০৮ খুস্টাব্দে তার মা মারা যান। কন্া 

স্ুসান প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জন হলকে বিবাহ করেন ১৬০৭ খুস্টাব্ধে। এই 
পর্যায়কালে শেকস্পীয়ারের প্রতিভ উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে 

এবং জুলিয়াস সীজার, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, কিং লীয়ার, গ্যান্টনি এ্যাণ্ড 

ক্রিওপেট্র! প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রাত বিয়োগান্ত নাটকগুলি রচিত হয়। 

সমালোচকগণের মতে এই সব বিয়োগান্ত নাটকগুলির রচনাকালে মানব- 

জীবন সম্পর্কে তিক্তগভীর ও নৈবাশ্জজনক এক উপলব্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল 

শেকস্পীয়ারের মন। এই মানসিকতার মূলে ছিল জনৈক বন্ধু ও সেই কৃষ্ণকায়া 
মহিলার (12811 1.8 ) অবিশ্বস্ততা যাদের কথা তীর বহু সনেটের কাব্যকলায় 

বারবার চিত্রিত হয়েছে । এই সময় মহাকবির জীবনদর্শন নাকি জীবন ও জগৎ 

সম্বন্ধে এক তিক্ত মোহমুক্তি, এক তীক্ষ নৈরাশ্ঠবাদ ও নীরস বাস্তববাদের দ্বারা 

প্রভাবিত হয় বিশেষভাবে । 

কিন্তু এ যুক্তি আমরা মানতে পারি না। আমরা ষদ্দি মনে করি; তার 

জীবনের এক বিশেষ পর্ধায়কালে লিখিত তীর শ্রেষ্ঠ বিয়োগাস্ত নাটকগুলি এক 

বিশেষ মতবাদ ও ভাবধারার কথাচিন্তর বা নাট্যরূপ তাহলে অবিচার করা হবে 

শেকস্পীয়ারের গ্রতি। কারণ তার মিলনান্ত বা বিয়োগাস্ত কোন নাটকেই 
আনন্দ বা বেদনার কোন অবিমিশ্র সত্ব একাস্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 
মিলনাস্ত নাটকের অবাধ অমিত হৃর্যালোক যেমন বারবার খপ্তিত হয়েছে 

ম্লান হয়েছে বেদনার মেঘচ্ছায়ার দ্বারা) তেমনি বিয়োগাস্ত নাটকগুলির 

পরিশেষে অন্যায়ের উপর ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যত সব দুর্ঘটনাজাল ও 

মৃত্যুকুটিল ছায়ান্ধকার এক আধ্যাত্মিক আনন্দের ক্ষণদ্যুতির হারা ছিন্ন 

হয়েছে। তাছাড়া যে সব মানবিক ও জাগতিক দুর্ঘটনাগুলি সাধারণতঃ 
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মানুষের জীবনকে দুর্বারবেগে নিয়ে যায় বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে, তার 

খণ্ডিত প্রেক্ষিতের উপর দীঁড়য়ে পাধিব আবেগানুভূতির স্তরগুলিকে একে 
একে অতিক্রম করে যেভাবে মানবতাব এক মহান ও সর্বজনীন উপলব্ধি ও 

ভাবসমুন্নতির স্বঁয় সমুচ্চতায় উঠে গেছেন শেকসৃপীয়ার তা সত্যি সত্যিই 
সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিম্ময়বিমণ্ডিত বন্ত। সাধারণ 

কাধকারণ নিয়ম দ্বার এ বিস্ময়ের আবরণকে খণ্ডন করা যাঁয় নাঁ। যে 
অপাপ অনন্ধ রহস্তের মায়াজাল আচ্ছন্ন করে রেখেছে শেকস্পীয়ারের প্রতিভার 

বিশালতাকে সে জাল ছিন্ন না হলে নিঃশেষে অপহ্থত হবে না সে বিন্ময়াবরণ। 

চতুর্থ এবং শেষ পরায় শুরু হয় ১৬০৮ খুষ্টাব্ে এবং তা শেষ হয় ১৬১৩ 
খৃস্টটবে । শেকস্পীয়ারের প্রতিভার খরদীপ্তি মধ্যাত্রের পর্যাপ্ত প্রোজ্জল পূর্ণতা 

থেকে ধীরে ধীরে, এই সময় ঢ.ল পড়ে সায়ার বর্ণাঢ্য মেছুরতার কোলে। 

অনেকগুলি বিয়োগান্ত নাটকের পর টেন্পেস্টের মত একখানি মিলনান্ত নাটক 

সৃষ্টি করলেন শেকস্পীয়ার । এই সময় এতিহাসিক নাটক অষ্টম হেণরি 

লেখেন। 

কিন্তু ১৬১৩ খুস্টাব্দে হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তার প্রিয় গ্লোব থিয়েটার অগ্নিদগ্ধ 

হওয়ায় মর্ধাহত হয়ে নাট্যশাল! ও মঞ্চজগতে? সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন 

শেকদৃপীয়ার এবং লগ্ন ছেড়ে স্রাটফোর্ডের নিরঞ্জন গ্রাম্য পরিবেশের মাঝে 

গিয়ে বাস করতে থাকেন। শেষ জীবন সেখানেই কাটান। মাঝখানে 

একবার মাত্র লগ্ডনে গিয়েছিলেন । 
১৬১৫ খুষ্টাব্দ হতেই দেহমন একই সঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে মহাকবির। ১৬১৬ 

খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে কনিষ্ঠী কন্তা ভূডিথেস বিবাহ হয়। অবশেষে ১৬১৬ 

থুস্টাব্বের ২৩ শে এপ্রিল তারিখে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর জীবনাবসান হয় 

মহাকবিব। স্্রাটফোর্ডের চার্চে তার মরদেহ সমাহিত হয়) কিন্তু ১১২৩ 

ধৃষ্টাব্দের আগে সেখানে কোন স্থতিন্তস্ত গঠিত হঞ্চনি এবং এই বছর তীর স্ত্রীরও 

মৃত্যু হয়। ] 

স্াটফোর্ডের প্রধান ধর্মাগর্য রেভারেণওড জন ওয়ার্ড বলে গেছেন, অত্যন্ত 
সরল প্রকৃতির ও পরিহাসবসিক লোক ছিলেন মহাকবি শেকস-পীপ্লার। কথায় 

“পরার, প্রচুর হাস্তরস পরিবেশন করে মানুষকে আনন্দ দান করতে পারতেন। 

(ভিনি.বছরে ছুটি করে নাটক রচনা করতেন এবং তার বাৎসরিক ব্যয় ছিল এক 
হাজার পাউও। 916 521:71,০- 1924 হিরন ঘোব 












